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6: Ὑ ββοηβομδύίοη (0ΠΙ|Ι. Β,, 11. ΗΝ. 85. 591) θοβομᾶθιβ δοροαγποκί, 

Ῥγαοῖκ νοη Α40]} ΗοΟΙ]Ζδάδβοη ἴῃ ὙΥ ΘΠ, 
Ἰε. Κ. Ηοῖ- πὰ {Ππιϊνγέτ 5- Βαοῃ ἀγιιοίκον. 



[ἐμ θοδίγομία Κοίπθη ὙΥΙογβρσιοῖ, σαὶ ΜΙπαοβίθῃ ΚΘ] 6 
ὙΝΙΔοΥ]οραηρ, σγοηῃ Θὰ Ῥομδαρία, 4888 416 ῬΑΓΏΟΙ ὧν 1, 144, 
19 1π ΟἸΠΟΥ οῖβ6 ρϑργδυομὶ πιγά, δ  Ιομ6 σϑᾶθν Ἠογοαοί 
ΠΟΘΙ ἰγρθηα 61 η Πα ΘΓῸΥ ΘΟΒΥ ΒΙΘΠΠΘΥ οἷμθ δυβυθιομοηάθ ῬΔγ8116]6 
Ζὰ Ὀϊοίθη γουτηδρ. Κυάρουβ Ν ουνθίβαπηρ δῖ 1, 69, 22 1δὲ ἀηζυ- 
ἰοθπα, ἀθηη ἀοτὺ νψιγαὰ ὧν τ Θοπβοοαύν  ῃ ΟΙΏΠηΘ δηρονοπασδί 
(ΞΞ ἄρα): {9ᾧ1{γ βιἰθιῃΐ, ψΙ6 ΜΓ νΘΥΠΘΏΠΊΘη, 8ὲ ἀ6Γ᾽ ὥριίσθ σοὴ 

Οτιθομθη]δηα; Επιοἢ τυΐδῃ ὙΣ ΒοΙηΙ ἂἃπό ἃ. 58. ἡ. Αὐοἢ γἄοκ- 

ΒΟ Π0 ἢ ἀοΥ Απιηουίζαπρ Κυΐρου ΒΒ Ζὰῦ [οἰ χίρθηδηπίθῃ [6116 
γῶν ΔΟῊ ἀ6Γ Ῥδγθηίμθθθ ψν16 οὖν ὅϊογ; Ζὰ Χϑη. Αμδῦ. 1, ὅ, 14’ 
{παὖ οἰπο Τ]ηἰουβομοιάπηρ Νοίμ. ΤΠ θη οἰροηί! ὁ. Θρδηδ] ρ ἸΒοῆ θη 
Οδογδαοη ἀον ῬΑΥΏΚΕΙ --- ἀπά ἀΐθβαη μαὶ ἄοοῖ 0 }] Κυΐρδυ ἴτὰ 
Αὐρο, --- ἃ. Β. ἀ16 Ἠοννουβθοθυπρ οἰμθΒ ἀυσορβ ΔΖ ΊΒΟΒ η- 

δοίγθίθηθβ νυ πη θη ὑπαὶ ἀδγυχη ψ] 66. δυΐροηοιθπθη Β6- 

στ θθ ΟὝΘΥ ΘΙΠΘΙ δὰ ὙΟΣΠΘΙ Ζουβίγθαΐθη ΕΠηΖ6]- Ν᾽ οΥβί ρθη 
ϑδονγοηηθπθη (ἀοβᾶιηχηΐ- Ν οΥ βίο] πηρ', γϑυτηδρ ΙΘἢ δ πϊοῃύ ἴῃ 

811 ἀθῃ ίθ θη ἀο ν᾽ ΑΠΔΌΔΒ15, -δαῦ τ 6 Πδμαδηίζ (χὰ 1, ὅ, 14) 
νου οἰβί, σὰ οΘυ Κθηπθη. Απ 6. Ἰοἰσίροπδημίθη [6116 ἰδύ 416 Απ- 
γγοπάσηρ' νοη οὖν ἀσγο ἢ} ἄθη Ὀορτ ἄπ ἀπ άθῃ Ζυιβομθηβαίζ, ΙΥ͂, 
1, 2 ἀὐυτοῖ ἄθῃ ὑθιρογα] θη Μογαογβαίς θϑαϊηρί, ΥΙ, 0, 18 

βπαθὶ 510} οὖν ὈοΓΟΙΐΒ νοῦ ἄθιη Ζν Βομοηϑαίζ ὑπμα σῖγα πδοἢ 
ἀοιηβοίθθη Ὁ]Ὸ5 θάμ]; πὰρ ΠΙ, 1, 20: τὰ δ᾽ αὖ τῶν στρατιω- 
τῶν ὁπότε ἐνθυμοίμη"» ὅτι --- --- ταῦτ᾽ οὖν λογιζόμενος ρσοβότγί 

Βίγθηρ ΠΙΘΠΘΥ, πα δῖον [610 Δ πού ἀΔ5 Μοχιηθπηί, σγϑ ο68 

ἔν ἀϊθβ Βθαθῆραν ἀπου ΒΒ] 10 ἰδὲ, ἀ885. πϑτα]]οἢ ἀοΥ (ρ6]6- 
ϑοηίποἢ} ἀυτομβ οὖν ΟΡ ΟΥρΟΒΟῦθη6) ΒΟΡΙΗ ψΙΘΑΘΥ δυΐρο- 
ΠΟΙΏΏΘη ΜΟΙάΘ, ἃ. ἢ. δἷβο ὼ δ ουβουροβθπάθῃ θην θυ 88 
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4 ΘαοπιΡ ΓΖ. [522] 

ΒΟΙΟΒΟΙ ΟὟΘΥ ἴῃ βοῖπθ Βοβίδῃμαιθ]θ δαυΐροϊὅβί Ὀθυθιβ ΘΙ τ. 8] 
ΘΌΒΡΟΒΡΓΟΟΠΘΙ 861. ομ 8116 ἀθτὴ ἰδὲ ἴῃ ὉΠΒουοπὶ ΕΔ]16 ἸκοΠ6 
Βδάθ: τηϑη ΒβΒοῦχοιθθ πα ᾿ΠἰΘΙΡΌΠΡΙΓΕ ἀδΠΟΥ ψι6 [οὶρί: 1)16 
Ἰοπῖοῦ ἄθν Ζυνοϊ- διαί μαϊίθηῃ δὴ ἴἤσοιῃ Νιοηδὶ ΘΙ Πρ  υτη 
(ἄθπα Ῥϑῃϊοπῖοῃ) τὶ οἰ ἔουβ ΠΡῸΣ ΑἸΒΒΟΒ]ΙΘΒΒΙ ΘΒ ΚΟ. ἔδθβὶ, ἐβου-- 
λεύσαντο δὲ αὑτοῦ μεταδοῦναι μηδαμοῖσι ἄλλοισι ᾿Ιώνων (οὐδ᾽ ἐδεήθησαν 

δὲ οὐδαμοὶ μετασχεῖν ὅτι μὴ Σμυρναῖοι), κατά περ οἱ ἐχ τῆς πενταπόλιος 

νῦν χώρης Δωριέες, πρότερον δὲ ἑξαπόλιος τῆς αὑτῆς ταύτης χαλεομένης᾽ 

φυλάσσονται γῶν μηδαμοὺς ἐσδέξασθαι τῶν περιοίχων Δωριέων ἐς τὸ 

Τριοπιχὸν ἱρόν, ἀλλὰ χαὶ σφέων αὑτῶν τοὺς περὶ τὸ ἱρὸν ἀνομήσαντας 

ἐξεχλήισαν τῆς μετοχῆς. Π16 ῬΑΓΏΪ6] γοῦν τῖγα Ὦ1ΘΙ ρϑῆδαὰ 80 δῃ- 

σονγοθαοὶ ψ6 2. Β. 61 ΤυκΚγαά. ΥἹ, 89, 8, γο ον οῖμ (Ὁ 6] 
Κυνἄρου) α8ὸ ουκΙἅσι : ,[2)168 --- ᾿ᾶ8ϑιί β οἢ Ηρ δίθηΒ ἀδΓ 88 
ΒΟΒ]1ΘΒ5Β6Π, αἀδββέ ἃ. Β. γν. 16 1 χατά περ οἱ ---- Δωριέες Θροηαθ 

Δ] τηθῖπο Βοδδαρίαμπρ σιγὰ ἀατοῦ ἀ8485 ΒΟΪροηὰθ Ζαρ]θιοἢ θ6- 
στάπάοιί ἀπὰ ογτηξδδιρὶ (γῸΠ ΟἸΠΟΥ ΟΕὐτηδββιριηρ ἀΟΥ νου - 
ϑομβϑηάθη Βομδαυρίαπηρ Βρυϊοδῦ Αὐποὶα Ηυρ; ᾿ῃ δἰ πθιὰ ρ] ΘΙ οματ ρθη 
ΕᾺ116, χὰ ΡΙαίο, ὅσιαροβ. 195 2). Ἠογοαοί ἀθδαυϊοί τηϊΐ ἸκυγΖθῃ 
γγοχγίθῃ 448 8, γγχ8ἃ8 6. ἴῃ δ ΠΥ ΠΟ ΘΤΟν ΠΑ] δραῃρ; οὔνγα 8180 δ08- 

σοαχίλοῖκι μϑᾶτία : Ομ θἰμθμὶ ρ] ΙΒ ροη ΒΘΒΟΒ] 85 ΔΘΥ ΠΟΥΘΥ 
(ἐβουλεύσαντο) νουτηδρ 10 ἔλθ! οἢ πΙομΐβ σὰ τηρϑάθη: ἀθηηοοῦ 
νου ρ]  Ιοῃ 6 Θ᾿ 516 ἴῃ ἀἴθβθια Βοίσδομί ταῦ ἄθη ἸΟη θυ (χατά περ), 
γγ611 ἴἢγτοὸ Ἡδιηα]ληρδϑν 6156 θπ6 αἀογαγρσα (βίη πμπηρ ὉΠΖΎΓΘΙ- 

ἀρουαὰρς Ὀοκυμάοι. (Νίδῃ σνϑγρίθίομθ δυββογάθιῃ, νγὰβ Βϑυ]θΊη, 

ατιθοῃ. Ῥαγθκοίη 188---189, ΖυΒδιητηθηβί6}]0, οὐνγα δύο ΤἬΚγαά. 
ΤΠ, θῦ, 6; ΡῬ]αῖο, ὅγιαροβ. 194 Ε) 

1, 16ῦ, 2- 8: -- μηδὲ πόλιν ἀρχαίην ἐξαναστήσῃς ἀναμάρτητον 

ἐοῦσαν χαὶ τῶν πρότερον χαὶ τῶν νῦν ἑστεώτων. [088 Δ]|1Θγα]ηρΒ ἀπ- 

σον ΠΠοἢ σα υδαοῃίθ ἐστεώτων, τ ΙΟΠΘΒ ΤΊ ᾿ΠΊΤΊΘΙ ὉΠ ἹΤΉΤΩΘΓ 
ὙΘΘΙ [ἢ ἐνεστεώτων νΟΥΒΠἀΘΥ Μ01}}, ΓΑ ΤηΘΠ68 ΕἸΔΟ βίο ἢ 8 

ϑοηάρομα ροβομ ἰχί ἀυσο ΘΟΡΒΟΚΙ. Τυβομίη. 1271: τὰ δὲ νῦν 
ἑστῶτ᾽ «--- 

Ἐΐὴ Ἐπ ΌὈ] Θὰ ᾿ᾶδϑί 5108} 1, 169 τοῖν Κ᾽ ΟΒου μοῦ ΟΥ̓ ΚΘΠΏΘΏ, 
761} 65. πιο ΠῸῚ οἷμθ ἀδθογηϊδβδιρθ, βοηάθυῃ Ζαρ ΘΟ 61Π6 

1 Αὐῇ 580]. 6 ΕἈ116 νϑυνγδῖβϑὶ ᾿ϑίζε τὴΐρ θοβίθιῃ Εὰρ ἀϊθ ΑὩπ. Ζὰ 1, 69 

ἴῃ Κυΐρουβ ζινοιΐου Αὐβρᾶρθθ. Μὴ νϑυρίθιομθ 8160 τῶἱὲ ὉΏΒΟΥΟΥ [6116 

πα ἀθγ {Ππη|ουβομθα Κδπη ΝΙΘΙ Δ θη γΘΥΒΟΥρΘ ἢ ὈΙΟΙθΘη (68 πᾶ Υ, 99: 

ΥἹΙ, 716); [6118 ξο]ρογηᾶ, {861]8 Θἰ ΒΆΘἢ ἀϊθ Εγσ ] ὰρ Του γοπα (Ξ ἄρα) 
δῦ Ἰθάοο! ὧν ὙΙ,, 1837, ΙΧ, 26 υμπᾶ 87. 



[528] Ηογοδοίεΐβομα ϑύπάϊοι Π. ἢ 

ἔδ  βο! 6 ΕγκΙάγυπρ 468 ἀθάδηϊκοηβ ἀπβουθβ ΟΘβο ΒΒ Ι ῬΘΓΒ 
Θηἰμἅ 0. Ψ ομ ῬΠΟΙς ΘΓ βου 0 }}] 4158 Τϑίθσῃ Βδίίθ δῦ Ὡ] ολύ ροβαρί, 

ἀ888 816 8160} 1ὴ ΟΠΘΠΟΥ ΕΝ] ἀβομίδονύ τηϊδ ἀθηλ ρϑυβιβοῆθη Εχ- 
ΟὈΘΙΟΙ ρϑιηθββθὴ δαίίθη. χα Βόμογ ΕὙΘΙΒ Ιβ6 06. ΘᾺ Β16} 
ἀδάυτοιῃ Κυπά, 4888 516 ΘΡῸ. 416 Ηριτηδί ν ΘΒ 5 6, 686 516 

ἀδ8 Φοο ἢ ἀν ΕὙΘΙ ΠΟΥ ΒΟ ΒΔΕ σὰ ἰγᾶρθη 510} ΘΠ ΒΟΉ] οββθη. Μίδη 
1686 δ]8δο: Οὗτοι μέν νυν Ἰώνων μοῦνοι τὴν δουλοσύνην οὐχ ἀνεχό- 

μενοι ἐξέλιπον τὰς πατρίδας" οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἴωνες διὰ μάχης μὲν ἀπίχοντο 

“Αρπάγῳ [χατά περ οἱ ἐχλιπόντες] χαὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ ---. ἑσσω- 
θέντες δὲ χαὶ ἁλόντες ἔμενον χατὰ χώρην ἕχαστοι χαὶ τὰ ἐπιτασσόμενα. 

ἐπετέλεον. , 

ΝΙΟΒΌ ρ8η2Ζ 50 β θηρ' ΟΥ̓ ΘΙΒΌΔΙ, ΔΌΘΥ ἀΟΟἢ 1 ΒΟΒΘΠῚ 
ατδάβ νυν ΠΟ ἢ} δ ἀδΔ8 [οἱρθηάθ ἘχΌ]οα: 1, 114, 6 Εἴ: 
χαὶ δὴ πολλῇ χειρὶ ἐργαζομένων τῶν Κνιδίων, μᾶλλον γάρ τι χαὶ 

θειότερον ἐφαίνοντο τιτρώσχεσθαι [οἱ ἐργαζόμενοι) τοῦ εἰχότος τά τε ἄλλα 

τοῦ σώματος ---, ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς χτέ., Υια ἀρογῆϊίδεισ υπὰ 

ῬΘαδηθβοι βομϑιηΐ ἀοοῖ ἀ6ΥΓ νοη ὑπ8 οἰ μροκΚΙϑιητηθσίΐθ Ζιυβαίζ, 
Ὑ]6 ΠρΌΒΟΒΙΟΚῦ 561η6, ἀδΔ85 ϑὴρ Ζυβδιητηθηρ ΡῈ δὰβ βἰῃ- 
ΒΆΔΘΡ τ Ιββθηᾶθ, [6 ]ὰπρ, υπα ψ116 ν]6] Ἰθ᾽ μίαν βϑδι βίο ἢ οἤηθ 
ἀθηβοίρθη ἀ88 Ζὰ ἔπεμπον Ζὰ ἀθηκοηάς ϑυβ]θος (οἱ Κνίδιοι) δὺϑ 
ἄθιῃ ουϑηρθῃθη θη Θηἰπθτηθηΐ 16 Νοίμν θηρίοις σοὴ ἀοΥ 
Οἰδβδιησηίμοι ἀογ ἐπι αἴου, 6] ἢ 88 ΟΥ̓Κ] σὰ Π 6 ]ρ1 θθβοβιοκί, 

ἄθῃ τοῦ ἀν θυγοββίθομθηρ ἀοΥ Τιδπάθηρο Ὀοβοβϑ ρίθη ΤΉΘΙ] 
ἀουβοῖθθη Ζὰ υπίουβομοίάθῃ, ἰτοΐζα τη 68 ΒΟθΌΘη ουβύ ἢ16858: πολλῇ 
χειρί ἐργαζομένων τῶν Κνιδίων --- ΘΙ Βοηδί Τηοοἢΐα 8186 ΜΌΝ] 

οἰ] ίθῃ 418 δἴποια Ομ αΪτηθιϑίου ὃ ΟἼΟΥ βαρθῃ ΜΙ ΠΘΡΘΓ: 
815 ἀθῖὴ δου διβίου, ἀπ ΜΓ τὰ ΕΌΪΡΘΠ θη 50 οἷ ὈΘρθρηθῃ 
γγ ά θη, βοΐοτί δος οἂρ. 185 ἴῃ ἀθη νογίθῃ : ἐποίεε δὲ ἀμφότερα 
ταῦτα, [τόν τε ποταμὸν σχολιὸν καὶ τὸ ὄρυγμα πᾶν ἕλος], ὡς ὅ τε ποταμὸς 

βραδύτερος εἴη --- χαὶ οἱ πλόοι ἔωσι σχολιοὶ χτέ. 16 φ'΄ΘΒοΟΒτήΔΟΚΥΟΙ! 
δὶ 4165 ἀοοῖ δυβροαγίοκί: (ΝΙΙΟΚΙΙΒ) τηδορμΐθ ἀθὴ ΘἰσΌτη ΚΥΌΤητη, 
αἀαταϊΐ 416 δοθ δησὶ Κυάσητα 861} [7πὰ ψ1Ι6 Βιπηρϑιηξθβ: 816 
τηϑορία ἀὰ5 ὄρυγμα Κ8η2 υπᾶ ρβ1: Ζὰ δἰπθῖὴ υϊηρί, 818 ΟὟ 816 
65. ΒΟΒΟῚ γψογρϑίαμαθη ὑπᾶ Ὠἰομῖ, ψνῖ6 βοθῦθῃ ογζἅμ]: ναγα, 
᾿(ὦὥρυσσε ἔλυτρον λίμνη), ογδῦ ροβοβδῆθη μᾶϊ.6} ΑἸ]ΘΙ ἀοΥ θηίβομοὶ- 
ἄθπάθ Βονοῖβ ἐσ ἀ16 ΤΠπθομίμοιί 468 Ζυβαίζοβ ᾿Ἰθρὲ 1Π 561 ΠΘ. 
ΤΠ] ηπ μγμ οι. θθμη σγοῃ οἰποῖὰ δυτηρία ἰδύ ΒΘ σ8ΠΖ ὑπὰ ΚᾺΓ 
Ὠϊολύ α16 Β646, βοῃμάθυπ γοη ΘΙπθιη τηϊύ Υ 4856} ου 6 ΒΘΟΙΚΘΩ, 
ἄδββθῃ δ ουδηάϊππρ ἴῃ οἰπθη Μογδβὺ ται οὶθὶ ἀοσ Ζαγάοϊς- 
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θ ἀοπι ΡΟΣ 2. [894] 

Ιοιτὰπρ ΟΣ ΔΗ ΡΊΙΟΙ 1π 1ῃπ ροϊθηκίθη ΥΥ Δββουσηδββθη ουβί ἃ 1 
ΘΟΆΪ85 468. πϑομβίθῃ Οὐδ ρΙ[6]8 οὐχί] γα] ---ὀ ΤοΥ]61, πηδῃ 
τηδοιίθ βᾶρϑθῃ χορ βοιθ χη Ὀ]Θη6 θυ θ ἢ ἀἢΒ ΠΟΘὮ ἸΏΘἘΓ- 
ἴδῃ Ὀορθρηθη. ΟΟἢ νου ]θ ΜΓ Ζαηϑοῃδί ΠΟΘ ἴτὰ ὙγΆΒΒ6Ι- 
ΓΘ μθη Μοβοροίδπλιθη, σγϑ]οἢθβ ρ]ϑίοῆῃ Αδρυρίοθ πᾶ 8160 
ϑοιίθη πη σοὴ Οὐδηϑίθη ἀυγο βοβηϊ θη τγᾶγ, ν ο δηβ]θη, ΔΌΘΥ 

ἀοοι πιομύ πη 80.086, ψὶθ ἀογ ροροηνάγρο Τοχὶ ἀη8 ρ]δΔαῦθη 
τηϑοῆθη {01} (1938, 8---ὃὁ): ἣ γὰρ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα χατά περ ἣ 

Αἰγυπτίη κατατέτμηται [ἐς διώρυχας]. 9]. Π, 108 ἀαπὰ 109: κα- 

τέταμνε δὲ τοῦδε εἵνεχα τὴν χώρην ὁ βασιλεύς πα τούτων μὲν δὴ εἵνεχα 

χατετμι ἤθη ἡ Αἴγυπτος.2 --- ΑἼΟΘΒ 416 Ταγβίθ ] ὰηρ' ἀον ΕΡγϑίύ- 

ΘΟ λητί Ἰοιαθὺ ΠΟΟἢ 8Ππ Θἴπθιη ΚΕἰθίηθη Τοχίρβίθ!]οσ. ΟΠ 
ἄρτη ἀδβο δὶ Ὁ18 θαΐο σου θοῇ θη ,(δαΐ ΘΟΒΙ ἤθη. ΒΟ σ]μ- 
τηϑηᾶθῃ ἰγδυομβροβθομίο' (Ραομδβίθίη ἴῃ Βου]η. διίσρβο. 1888, 41) 
Βοϊββῦ 68 πδηη οι (194, 12): ---- οὔτε πρύμνην ἀποχρίνοντες οὔτε πρώρην 
συνάγοντες, ἀλλ᾽ ἀσπίδος τρόπον χυχλοτερέα ποιήσαντες χαὶ χαλάμης πλήσαντες 

πᾶν τὸ πλοῖον, οὕτω ἀπιεῖσι χατὰ τὸν ποταμὸν φέρεσθαι, φορτίων πλήσαντες. 

θ)Ὶ1Ά6 Ἐγβοίζαηρ 4685 ἀδθου Πθἔοσίθη γο]]ρ τη ἀββῖσϑη τοῦτο (ἀον ὙΙΠαΟΌ. 
μιαΐ, τὰ Π]Οἢ ΒΒ ὈΘΒΒΘυ,, τούτοις) ἀυσοι ἀδ5 ἴῃ 80] μον ογριμάυπρ 
8]16η ἀΌΠΟΗΘ οὕτω Ῥοαδιέ Κοίποσῦ Βδοβιξογθραηρ, ψὶ6 ἀθηη 

ΔΏΡΘΒΙΟΒίΒ ἄδὺ ἔου σπάθη ΘΕ ΘΟ ΒΒ] θπρ γοη οὗτος, οὗτοι, 
οὕτω, τοῦτο ἃ. ἀρ]. πὰν πη ἀπ Ζαβδιηηθμῃδηρ ἀπβορ ΥΥ ΔᾺ] 

ὈΘΒΌΠσηΘη Κὔπηθῃ. ἣο 1686 ἰοὰ Π, 28 βη. (ἀϊθβιηδὶ ταῦ ὃὴΚὺ ΕΗ): 
οὗτος (βίαι( οὕτω) μὲν δὴ ὃ Ὑραμματιστὴς χτέ.; Π, 166 τη. (τ 

ΒΟΚΙΚΟΥ): οὗτος (] 6 οΠ}Ὲ8}18 βίαι οὕτω) μέν νυν ὁ νηὸς γχτέ.; 
ΠῚ, 188 βῃ.: οὗτοι δὲ πρῶτοι ἐχ τῆς Ἀσίης ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπίκοντο 
Πέρσαι, καὶ οὕτω (Βίἰαίί οὗτοι), διὰ τοιόνδε πρῆγμα, κατάσχοποι ἐγένοντο: 

, ὙΝΌΠΟΥ νγοῖ885 ἀρυρθηβ δίθὶπ, 4888 ἀ1θ80. φρΊΌββθὴ ίτοιη- ἀπα μηδ) δαΐθπί 

ὨῸΣ Ζὰ ΖνΘΟΚθη ἀροὺ ΕἸ αββυθρ! ταηρ πᾶ ἀοΥ Βοαθηρον ββογπηρ, πἱοιΐ 

ΔΌΘΙ, ψῖθ Ἡογοάοί θϑμδιρίοί, δύο σὰ Βοθβυιρ ἢ ΡΒ. ὙΘΟΚΘῺ ἀϊθη- 

6 ὃ Ε]η68 ΒΘθβοθ Κομπηΐθ 1 ΜῸ}] Ελύου δ Ἐγακαπαθ, ὙΥ οϑί κ᾿ βίθῃ, 

Β. ΠΙ, Αρίὰ. 8 ὈθΙθῆγσθη. ὙΥ1θ ρϑίδ σοῦ. σὰ ΜΙιπαάθβίθῃ ἄθῃ Ηθοὺ 

ΚαΑῖβου σ0]18}8 ποὺ δου τηϑαϊβοῆθη Μϑιοσ δοῦ 416 Οδηξ]ο, 416 Μογββίθ 

ἘΠῚ ἀ16 ᾿εἰὐἰηβι] θη {ΠΘὈΟ ΒΟ θη Πρ νγιγάθῃ, ᾿ἰϑὺ θθκδηηΐ ρσϑηαρ., 

Ὁ]π4 ρἷ10 πἰομῦ νο 811 ἀΐθβθῃ Ὗ δββουθαιΐθῃ ἀΆ8860106, ννᾶ8 Βι οσ ἅδρϑ νυ 

ἀϊθ νοὴ ἄθῃ Ῥϑύβθω ἴῃ πηΐίθσθη ἘΠρῃγδυ]δα ϑδηρθὶαρίθῃ Καίδγακίθ 

οἄογῦ Ἡθιημηθηρθη Ὀοηοσκί, 888 δὶΘ ,Ζὰ Βϑνυν ΒβΒου ΠΡ ΒΖ ΘΟΚΘῺ, ΘΌΘΏΒΟ 

Υγ16 Ζὰ ἀθῆθῃ (δ ν γ᾽ ου μοι ἀριιηρ ἀϊθηΐθα (ἃ. ἃ. Ο. 5. 84) 

2 Τὴ 7θάθμι Βοϑίσγδομν ἀν Δ ΒΟ ΘΙ ΠΟΘ Υ ἰδὲ 16 Αμπδῆτηθ Κυϊ ρον (2. Αὐῇ.), 

ἀΔ88 Πὰν ἐς" νοῦ διώρυχας ΘΙ ΠΡ ΒΟΒΟΌΘΩ Βθὶ. 



[525] Ἡοτγοδοίοίβομο ϑέπάϊοη Π. Ἶ 

ΨΠ, 110 δη.: --- ἀπέθανον τρισχίλιοι οὗτοι, αὑτῶν δὲ Ταραντῶων οὐχ 
ἐπὴν ἀριθμός. (Απη ἀἴοβοῦ Αἴθ]]6 δὶ 4845 ἀδρου!ϑίοσίθ οὕτω Ζατὴ 

ΜΙπαθβίθῃ ἀηβίοϑϑ θυσορὲ πα 8]]6 0161 Ὑουβο ρα ογζθαρί; τυρὶ. 
δυοῖ ΙΝ, 44 1η.: ὃς χροχοδείλους δεύτερος οὗτος ποταμῶν πάντων 
παρέχεται, οὐον ΝΠ, 4: ἔθνος ἐόντες οὗτοι Δωριχὸν ἀπὸ Κορίνθου). 
ΕΌΘηΒΟ θην ὈΘΖΥΤΘΙΓ]6 1οἢ, ἀδΔ85 ΓΧ, 102, 27 χὰ βοῦν θη ἰδ: 
διωσάμιενοι γὰρ τὰ γέρρα, οὕτω (βἰαίίέ οὗτοι) φερόμενοι ἐσέπεσον ἁλέες 

ἐς τοὺς Πέρσας. Εὐπὶρα δπάθσθ ΕΔ|16 50116 0 βρϑϊου. Ὀθβρυόοθῃ 
νγοσάθη. Εν αἀ16 ον ΤΠ ρ, α16 ἴῃ ἀϊθβοη Βοίσϑομέ ἴῃ ἄθη 

Ἡδηαβο θη Ὠουυβοθῖ, νϑυνγθῖβθ ἸΘἢ ποοῖ (οῃπα [6θη Απ- 
ΒΡΥΟἢ δυΐ Υ οἸ]δ βαρ] 610) δα 1, 170 ῃ., γο δομβέον, νίθ δαΐ 
ΥΠ, 1594 1ῃ., γο δίθιῃ ροροββοσὶ δαὶ, ρ᾽θοηνίθ δαΐ θη Κυι- 
ΒΟβθῃ Αρρδιαὶ Οδἰβίογα᾽ Β ζὰ 1, 2.9), 1, 146), Π|, 622), ΠΙ, 186 
1π.. ΙΝ, 44), ΤΥ, 861), ΥἹ, 88 4), ΙΧ, 102 Χ). 

1, 204, 18 δα αἀ16 διρθηβο θη] 0} δα] μβδῆῖθ [ΠΘ6Ροχ- 

᾿ιοΐουτιηρ τοῦ ὧν δὴ πεδίου τοῦ μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν μετέχουσι οἱ 

Μασσαγέται σὰ ψΘΙΒΟΒΙΘάθηθη Ηουβίθ Πρ ουβα θη. ΑΠ]δ88 ρο- 

δοροη, υπΐϑυ ἀθηθη θη 5 γάμο Αϑπάθγαηρ: τούτου δὴ ὧν πεδίου 
τοῦ μεγάλου γγο ἢ] ἀθγ' βομ]θοβίθβίθ, Ηϑγοὶα᾽Β (716ὑσὺ δ σοι δ θη 
ΔΗΡΘΠΟΙΏΙΏΘΠ6) ΘΟΒΥΘΙθαηρ᾽: τοῦ ὧν δὴ πεδίου τούτου τοῦ μεγάλου 

ἀ16 Ὀοβίθ, σὰπη ΜΙιπαθβίθῃ οἷπθ σνὅ]]ρ' Βρυϑοξροϑιηξθβα 1δὲ. ΠΟΟἢ 
Βοβϑιηΐ τηδη ποῦ Ῥοδοβίοί σὰ βᾶρθη, ἀ885 ἀθὺ Ζυβαίζ μεγάλου 

ΠΙΟἢ ΠῸΣ σ8ηΖ πὰ ρᾺΣ Θη ΘΒ] 6ἢ, Βομάθση πϑοἢ ἄθχα πηι 6]- ᾿ 

θᾶ. νογδηρθῆθηάθη ἰϑυχη οὐ γάρ! 0} ἰδὲ. ΟΣ βαρ ἄθπη οἷπθ 

ΕΡοπΘ ἈΒΔΌΒΘΒ ΔΓ (πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν) πα βορ]οθιοἢ 

ἀδγϑυΐ πὰν οἰ πθο ἢ οτΌδΒ' Ζὰ ΠΘΏΠΘη 1656 ΑἸΒΟ ΟΠ Πρ; 
ἀθ5 Οϑάδῃϊζθηβ ὈΘρΘρΉΘη ΨῈΙΓ υπα ΘΙ Κ]ΆΤΘη Ζυρ]θῖοἢ 416 Ἐπύ- 
βίθῃπηρ ἀ65 ΒΘΆ]ΘΒ, ὑγθηπ ΜΓ Θηπο,τηθη, Ηογοάοί μ806 ρ6- 
ΒΟΙΤΊΘΌΘΙ: τοῦ ὧν δὴ πεδίου τούτου οὐχ ἐλαχίστην χτέ., ἀυγοῦ ἀθη 
Αἀ84}} οἴπθβ ΤΟῪ (ἢ ΙΟΥΤΟΥΤΟΥῚ 5861 δὺ8 ἄθιῃ Ῥυοποιλθῃ (6. 
ΑΥΕΚ6Ι ρονοσάθη ὑπὰ ἀἰθβοῦ 806 561: Πουβϑιῖβ ψΊΘ ον 416 Ελη- 
ΒοΒΙΘθαπρ 465 Αα]θοῦνβ νουυυβδοῃί. 

Ζιυοϊΐθθ ΒΌΟΏ. 

οτί, σγὸο Ἡδγοαοί ἀ1ὸ Μοίπυαμηρ ἀθι ΙΟΠΪΘΡ, ἃ. ἢ. 56 1Π68 
γογρδηρουβ Ηοκαίδυβ, ἀοΥ ΝῚῚ 8146 α16 ατθηζθ Ζυνβοθθη βίο. 

ππα Τύργρη, δα αὐϑαγάστῃ ΠἰΏγθη ψν1]], ἰοιἀοὲ ἀον Τοχί δὴ θίποῖῃ 
Οοῦγθομθη, ἴῃ Βοἰγϑ ἄθββθη ἸΟἢ ΤΟΥ νοὴ Νϑάθιῃ ογβίϑαπμθ, 

ἀδ8β ἀδββθὶῦθ ποδί ᾿δηρβί οὐκαηπί πα ρσοῆθ] πογάθῃ ἰϑ. 



8 Θοπιρ δ 2. [526] 

Το. βοθ]αβ5 ἀθβ Οδρ. 16 τὰβ5 πϑτα! οι ἀπυγθι ου ἢ 4180 ἰδαΐθῃ: 
ἢ (ποῦ οὐ) γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γέ ἐστι χατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὃ τὴν 

᾿Ασίην οὐρίζων τῆς Λιβύης. τοῦ Δέλτα δὲ τούτου χατὰ τὸ ὀξὺ περιρρή- 

γνυται ὁ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ ᾿Ασίης τε χαὶ Λιβύης γίνοιτ᾽ ἀν. 

ΘμΏ 65 ἰδ 6 ἀοοῖ ἀον ΝῚ], ἄθύ πδοῇ αἀἴθβοῦ Απβιολὶ Αβίθῃ 
νου ΠἸΌγΘη βοβοιαθῦ; πῃ βρϑϊίοί βδοῦῃβ. ἃῦϑὺ ἀθν ΝῚ δὴ ἀδὺ 
ρΙΐζο ἀθ8 Ποῖα, 80 ἀδ88 αἀ16865 Ζυ Βομθη Αβίθη υπὰ [θγθπ 
τη θη 'ΠΠ6η Ζὰ [ΙΘρθη Κἄπηθ. (1δηρθ ροιθύ ἄθη βιππίοβθη Τοχί 
ΘΌΘΩΒΟ 5΄Πη]05 ψΊθάον, δίθιη οΥ Ὁ σὰ τ] γΠομ ον τααθαΐαμῃρ;, 

απ ΒΔΥ ]ΏΒΟΠ, ΘΓ 4161} 18 σὰ βϑίθῃ βομϑὶηί, ἔδββὶ ἄθη δῖ 
ε]5 ΕὙὐαρὸ δυΐῦ, σορορθη Ἰθάοοι ἀ16 ἀββουθυσοπαθ Κυδὴ ΘΓ 
ῬΑΥΌΚΕΙ- οΥΙπάσηρ οὐ γὰρ δή οπἰβοϊθάθπθ ΕΠΠΒΡύϑομθ ουμθὈί.) 
16 δου] ἀθν ογάθυθηῖβ8 ταδομίθ 1οἢ ποῦ ἄθιη Ζα8}] ὈοΙ- 

ἸΏ Β56}, ΒΟΠάθτη ἄθιη δ ΟΖ 76η65 ΔΙ ΚΘ ΟὐοΥτθοΐουβ, ἀθιῃ 

ὙῈ ὉΠΔΌ] δϑὶρ ὈΘρΌΡΘη ὑπα ΔΘ. 68 βοἢ ΒΙ6Ὶ ΘΙ ΚΟΙΏΤΆΘη [1688, 
416 55 νυ οῖροπα ροζοροηθ ὉΠ ο] βίοπ 468 ΗἸΒ[ΟΓΙΚΘΙΒ (ΘΓ 
ΝῚ] ὈΠ4 Θὲ πἰομύ ἀϊ6 ασθῆζθ ἀθὺ Ζυγοὶ Εγα Β61169) ἰὰ ἀθα ΟΡ 61- 
βΒδίζ ἀ6γ Ἀγυροίμϑυβομθη Βουγ ΒΙ υαηρ ὨΙΠ6Ιη σὰ ΘΙΔΘΠαΊ ΓΗ. 

ΠῚ, 28: ὃ δὲ περὶ τοῦ ᾿Ωχεανοῦ λέξας ἐς ἀφανὲς τὸν μῦθον ἀνενείκας 
οὐχ ἔχει ἔλεγχον: οὐ γάρ τινα ἔγωγε οἶδα ποταμὸν ᾿ΩὨχεανὸν ἐόντα, 

Ὅμηρον δὲ ἤ τινα τῶν (ἢ τῶν τινα ἢ) πρότερον γενομένων ποιητέων δοκέω 

τὸ οὔνομα εὑρόντα ἐς τὴν ποίησιν ἐσενείκασθαι. 1)85 Ν᾽ οΥΒί ΠαΠ1Β8 αἸΘΒΘΙ 

Βοομιομθροη ϑδίζο Παρ ἐγ] ἢ ποῦ ΤΩΘΩΥ Κ'8ΠΖ 850 ΒΘὮΥ [1 
ΑΥ̓ΡΘἢ Ὑ716 ΜΟΙ Θ΄ δι ψϑῃγΖθηπίοη, 4ἃ Καάρου ἔλεγχον συ ϑ θ] πα 
ἄυγοι αταμας (τα 1,ΔηΡ6) οά ον, Βουγ ιβΚσδῖ ϑάογρδῦ υπα δθιη 
416 Ῥῆγδβο ,οὐχ ἔχει ἔλεγχον“ ταῦ, Ὀϊοίθῦ ποῦ ασαηά, Ν᾽ ΟΥΔ ἢ] δββαηρ; 
Ζὰν Ιου ]οραπρ ἀδογβοίχίθ. «οὐχί νυ θ 85. Ζύτῃ τηϊπἀθβίθῃ δὶ 

ϑίθιη δὺ8 Τῆυκγα. ΠΙ, ὅ8 (ον μάτι δύο ΤΠ γβῖδβ ΧΠ, 81 δηβίθγθη 
Κὔπῃθη:; σοη ΒδΌγϊαβ 81, 4 βθὲθ 1οἢ ΠΙΘθον 80), 4888 ἀδὺ Ἰοἰζύ- 

ϑοπδηπίο διαΐζ 850 ν16] μοιβϑ 418. οἰβύ πιοδύ σζὰ ψιἀθυ]θρθηί, ὈΘΒΒΘΥ 
ΘαὐΖιθῦ 510} δον ὙΝΙΔου ὀριηρι; ἀοοῦ πηδομῦ τγθάθυ 861Π6 
ΠΟΘ. ΒΔΉ]ΠΒοπ᾿Β [ΠΟ ρον σαραπρ απα ΕΥΚΊβταπρ ἀ6γ (6116 (οάον 
5011 τοῦ βᾶρϑη, ἀθσ Νίδηρϑὶ Ἰθᾶθσ Ἐκ Ἰδσαπηρ Ὁ) ἀθη ΕἸΠάσΌΟΚ, 
815. οὐ αἀ΄ἴ6 ρᾶηζ Βοαρθαίαηρ' ἀθυβοί θη θογοῖίβ δυβροβομῦρει 

1 Ὧ)δ5 ὃ}εῖ 4985 νογυδηροβομάθη ϑδίζθθ (6 ] 08 ὅθι 64 Θη 4115 ταῦ Κυᾶρου 

ἴῃ ἔδει νουβημ θυ τηβθ6) ἔθ] ἴῃ 6 δγβίθῃ Ηδηβοῃυ θη 880. πᾶ 

ἀὔγἔνθ βοιηϊ δυΐ [Γπἰϑυροϊδίϊΐοη θούαμθη. ἘΠῸῚ Π1088 ν᾽] θι ομΐ : τέταρτον 

γὰρ δή σφεας προσλογίζεσθαι (χρῆν) Αἰγύπτου τὸ Δέλτα, εἰ μήτε γέ ἐστι τῆς 
᾿Ασίης μήτε τῆς Λιβύης. 



[53 Ηογοδούοίβοιο ϑέπάϊθη Π. 9 

ννᾶγο. 1106 1οἢ} πη δυο Κομηοπ πὰ ἀδΔ8 ΒδρΌΠ, γ)β 516 
ΒΘ. βϑ δδύ βοῖοπ ροβαρ βδΌθη, 80 ἰομῃπηΐ δα ἀοοῦ ἀθν Μάδα, 
ἀΒΒ6106 --- β8ο Ὀύπαϊρ, 88 416 ὅδομῃ 6ὃΒ. πὺν ἰγροηᾶ ζυ]βββί --- 
ΘΙΏΧΩΔΙ δυβΖυβργθοβθῃ. --- [Ππ|6 ἀθη γουβο άθηθη Ν᾽ Βα ΟΠ 6 ἢ 
α16 ΝΙΒΟΙνγ 6116 σὰ οὐκ  ἄγθη, Ὀθμδπαοὶὶ Ἡδγοάοί Ἰκοίπθη ταί 80 
νγ ργ ἴθμά θυ θυ πρβομδίζιηρ 418 Ἰθῆθπ 465 Ηοϊκαίδυβ. Εὰ οὶ 
ἸΏτη 818 θἷ'ῃθ ἴθῃθν Ζυγοὶ ΕΚΙδγαηροπ, 616 ΘΓ Καυῦγὰ Οἰ πο ΕΥ- 
νὰ Ππ Πρ; σου οὐδοιίοί (οὐδ᾽ ἀξιῶ μνησθῆναι εἰ μὴ ὅσον σημῆναι 

βουλέμενος μοῦνον), υπὰ ΖΥΓΆΙ ,415. ἅ16 ἀηνουβίβηα!ροσα σοι ὈοΙά6Ώ, 
ὙΘΏῺΏ 816 δἼΘΙΟἢ συπάουραγον ΚΠΠρΡΘη τηᾶρ΄. ΘΠ ΘΓ ΠῸΠ 
ΒΟΥ σοη αἰ βθι ΕΚ ΒΥ Πρ υβα ἢ βαρὺ: ΘΟ ΠΘΥ ΔΌΘΙ, ἀ6Γ ἄθῃ 
ΟΚθδηοΒ ΒΟΥ οι Ζιθῦ ἀπα 8ὸ 416 ὕὅδομε δυῇ ἀδ8 ΘΟ ϑοιοὶ 468 [Πη- 
᾿οΥρΤ Πα ]ΠΙΘἤΘη Βρ16]10, οηὐσίθί 510} 164ον ὙΥΠΔου]θραηρ --- π}}} 
ΟΡ αδτηϊ α16 ΕὟδρο πὸ ἀονΡ ΕἸ ρου ἀἴθβοῦ Τ δου ΕΓ 
δἷπθ ὑῃ]ὔβθαιο οὐκ ᾶσθη ὑπα βομθυβϑὶϊβ ΔῸΣ 615 ὈΘΒΟΒΘΙάΘΗΘΒ 
ἐπέχω ϑνπβΒο ὁ Κοηθδνορδβ᾽ ἀοὴπ ΜΙ6 Βητηΐθ ἀδζὰ 616 ἴτὴ 

ψουσοι δυβροβρυοομοηα ΜΙββδοβίαηρ πα σψ16 ἀοΥ ἤθῦρο ὥροί, 
ἀοὺ τητα τ 087 ἐο]ροηάθῃ δ ήουτίθ: Ὁ θπη ἸΟἢ 6158 78 σᾺΓ ΠΙΟΙΐα 
ΟΠ Θἰποῖὴ ΜΊΡΚΠΘΒΘη ίχοτηθ ἀ16 868 ΝΘΙΏΘΗΒ, ΒΟΠά θυ ἸΘἢ [8116 

πη [τ οἴῃ Εσηπαάππρ ἀον Πιοβίογ ἡ ΨΊΘΙΘΩΥ ΚϑῊΠ ΟΥ ΚᾺΓ 
πο ίβ Αηάογθβ βᾶρθῃ ὑγ 0 ]]16η 18 ἀἴθθθα: οἷπθ Ηγροίμθβθ, 616 
516} 80 φοΞ ΖΘ δὰβ ἄοθῃ Βογοίοῆ 465 Υ̓ΔΕΥ ΠΟΤ ῬΔΓΘ πἀπᾶ 
ΒΙΠΜΒΠΙσΘα. δηἰογπί, ἅδββ βῖ6 ἀον ὙΙἀθυθραπρ πἰομῦ δἰπιηδὶ 
οἰη6 Ἡδηάμαρο Ὀιοίοί, 1δῦ οῦϑῃ ἀδάσγοι ρου. ὅθιη οὐχ ἔχει 

ἔλεγχον (6 ]ομθ5 γῸ}} νογάϊθπί μϑτ6 6'η ροῆθάροιϊίοβ Υογὶ Ζζὰ 
γγ ΘΓ 60) δύ δἷπ ἀῃθοαϊηρίοβ Νογἀδιητυηρβυγίῃ 61}. ΕΣ νουϊδηρί 
ΟΣ ΘΙΠ6 1 ΗΥροίῃοβο, ἀδηῖ 516 ἀν Βοδοβίαηρ σου, οαθν, γθάθῃ 
ΙΓ ᾿ΤΏΤΊΘΓὮ]Ώ ὉΠΒΘΙΘ ΡΥΔΟΒΘ, αϑγη1 816 Ὑ]ΒΒΘΗΒΟΒΔΙΘΙ ὈΘΡΘΟἢ- 
ρὺ 8οὶ, 4888 86 ἴτὰ Ἰθἰζίθῃ ατὐταμαθ οὐ ῖβθαγ, ἀ8588 ἢν ΟὈ] οί 
(αὰ τοί Νουίοῃ Ζὰ ΒΡΥΘΟ ΘΗ) 6'η6 σϑῦϑ οδιδα 856]. Εὰ βίθί 

1 ΝᾺ αἷθ8 Κδῆπ ἀθγ ϊμηῃ ἋἀΟΥ 8]]ρ Θ᾽ τη ϊβδνυυβίδη ἄθηθη Ὑοσΐθ Β61ῃ: 

ἀνεπιστημονεστέρη μέν --- λόγῳ δὲ εἰπεῖν θωυμασιωτέρη. 1,ΘἰΖίθγθδ5 ἰδὺ ρ]θῖοἢ 

οἴπϑιῃ ἀχοῦσαι δὲ θωυμασιωτέρη, οὔνγᾶ ννῖθ ΡΙπᾶάδν Ῥγίμ. 1, 60 νοῦ θἱμθηὶ 

τέρας θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀχοῦσαι Βργϊομί. Ὀ1ϊΘ 

γνιζαμρ δαΐ ἄθῃ πο ύθσῃ ρῥυθηᾶθῃ Υ ὁ τϑύδῃ ἃ πὑπᾶ θη6 δαυΐῖ ἀ16 ἢ 8η- 

08.816 υγογάθῃ Θ μΔ ΠΟΥ ΒΟ ΤΟΝ ρορϑπῦθοῦ ροβίθὶ]ὶ. Εἰπ ΔΟΒομ υ ομθθ8 λόγῳ 

εἰπεῖν --- ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἰδὲ πῖομέ δὴ Ῥ]δίζθ ὑπᾶ ἀόγ αορϑηβαῖζ νορ μέν 

απ δέ τῖτά νοῃ ἀϊοβοσ, ἀθὺ σδηρθδγθη Αὐδββαπρ Ἰρηογῖγί. δίθι 5 Ε- 

ΚΙάσαηρ ἴῃ ἄθγ νἱθσίθῃ Αὐῇ]αρθ Βϑί μοῦ Θοχμμ θη γΐθαι ἀυβραθθ πϑμθοτί βίο ἢ 

ἀἴθβου Αὐξδδββυπρ ἄἀθυ ὅ5.6116, οὔθ 7θἄοση τηϊὺ ἸΠΤ ΖΒϑιητη θη Ζ  Ἀ]]Θῃ, 



10 ΘΟΙΆΡΘΙΣ. [528] 

ἀἸοβήηαὶ δαΐ τϑῖῃ ροβινθιῃ, ΜῈ δίίθη ἔδβί ρσϑαδρί δαῇ ροβιίϊ- 
νἰβίβομοπη Βοάθῃ. Ζα ἄθιὴ βοῃποιἀθηάθη Ηόἤη, πη Ὑγο] 6 ΠῚ 

ΕΓ Βίοῦ Ἃ16 ΕἸσομς ἀ085 ὙΠ ΙΒΒη ΒΟ  Πσηθη ΕἸ ΚΙΒΥΘΥΒ π΄ 88 
ὙΥΟΙΚΟΉγΘΙΟἢ 465 ἀφανές οὐον ἄδηλον Ὀομδπ 6], ρϑδβδὲ σὰν ΨΟΒ] 

α16 [6116 Τδοῦθ, α16 οὐ δἷη Δ ηου 8] ροροη Ὁ αἴθβθη ὑπᾶ 
μη] Ιοἤθη ΥΠΚύν- ΕΥ̓ πασπροη δυο! ρὶ ((16 ἢ} ταῦββ ἰδοθθῃ, 
ὙΘΏΠ ΙΟὮ Β686,. .. ΜΡ 516 ἄθῃ ΟἸκθδῃο8 ΓἹΠΡῈ ὑπ αἰ ἔχαθ 

ΒΊΘβΒ6ὴ ἰάθθθη ἀπηα α1686 υοιβυα μα τϑοῃθη, 818 ΟὉ 516 γοῃ (Θ᾽ 

Θυϑομβοθαπκ Κἄχηθ.. ΓΝ, 86). δϑὶπ δίδπαραμιοί ἰδὲ ἀ168. δῇ 
Μαὶ], νοὸ α16 Ηἰνα δι ταϊῦ Βθίηθῃ ΝΟΥ ΠΡῸΥ βοίηθηῃ ΥΥΤΖ βοματε, 
ἀ6Υ ἀ68 βίγθῃρ' ὙΒΒΘΗΒΟΠ ΔΙ ΠΙΘΒΘη ΕἸ ΟΥΒΟΙ ΘΥΒ, ἀθῃ 61η6 πιομΐ 
δυβΖαϊ ΠΘη46 ΚΙ γοη ἄθ ΠΙ᾿ ΘΓ, σοη ἄσι ΕΠ 6. ΒΟΒ ΘΙ - 

ὈΑΓῸΡ απὰ ρΟΙ Προ ΕἿΘΠ ΟΠ θη βομοιάθί. 1 Ὑ16 δι ΘΓ ΟΡ 

ἄθῃ (ὐμβθαυ θη Ζθη Β6ῖη6  οἰρθηθη Πϑηκαγί Ζυτνοκροβομβδααοσί, 
ὙΑΓΟ [ἢΤὴ ἋΘΓ σψ0]]6 {Ππηΐϑηρ' ἀθυβοὶ θη στὰ Βονυβδίβοιη ρῸ- 
ΚΟΙΏΙΏΘΗ : Ὑ10 ΒΟ ΤΟΥ δ {{6 ΘΓ ΒΙ0 ἢ Δ ΟΥ̓ υβϑιίβ ροκυὅῃκύ ΡΟ Β] , 

μϑϊϊ6 Θ΄ 65 Δῇῃθῃ Κὔπηθῃ, (4888 18η αἷθ Νοῖνγοὶς πιομὺ ρἸπηρΕ- 
ΠΟμον ὈΘμδη6]η νυῦγαθ, 818. δ ββ ὑβὲ Β1ΘῚΡ βίπθῃ Υ οὐἱδαΐον 06- 

Βδηα 6]: τηϑῃ ἀθηῖκο δὴ ἀ16 οἴϑη οὐϑὺ συ} δυβροΒρυ ΟΠ ΠΘ ἢ 
Ὀτίμ616 ἀθ8 Κίοριδβ, 4θβ ΤὨυκγυαιάθβ,;: ἀθ85 Ασιβίοίθθβ, ἀθ8 

1 Τῇ ἈΒη]Π ΟΠ Υ  οἷβθ νου οὶβῦ ΗἸΡροκγαῖθβ (4θ ρυῖβο. τηϑᾶ. οδρ. 30) 416 θῃγθη 

ἀθ8 Επηρθάοκ]ο5 υπᾶ Απᾶοτου ἄρον ἅϊο Ἐπ βίθδιιηρ ἀθ8 Μϑηβοῆθη τι. ἀρ]. 

δὰ8 ἄρῃ Βοῖο ἀοὺ Ναί ΒΒ βο δ ἢ ΘΏΘΒ --- ἀοΥ βοῃὅποηῃ Κα ἀπβίθ 

(ἦσσον νομίζω τῇ ἱἰητριχῇ τέχνῃ προσήχειν ἢ τῇ γραφιχῇ). 
αοτγδάθαι ἰγαρίβο --- οὗΘΥ 8011 ἴσῃ βαρϑῃὰ ψῖθ ἀϊθ μη ππρ' οἷποσ ὑγδρὶ- 

Βοῦθη Κομα]α ὃ --- ΒΟ γὺ 65 τοῖο ῃ, ὑνϑηῃ ἰοἢ Ὀ6ὲ ἀἴθβοιῃ διΐ Ἡθγοάού ὈθΖἕρ- 

᾿οὴθ ΑΘιιββουα ρθη 1680, ΜΜῚ0 8510 448 Ζυυδηζιρβίθ πα οἰηιηαζυννδηζιρδίθ 

Οαρίΐ6] ἀθβ ογβίθῃ Βυσθθβ θη μα]ίθη: οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ 

ζήτησις τῆς ἀληθείας χαὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται (Ἰ8η ἀθηκί 80 

Βδοοβ ,0Χ 18 480 ρῥγδθϑϑίο βυαπὺ!) υἀπᾶ οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι. .. 
ἐπὶ τὸ μεῖζον χοσμοῦντες (νρῇ. ἀπ8Ὲὺ λόγῳ δὲ εἰπεῖν θαυμασίιω τέ- 
ρη) . .. οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον 

τῇ ἀχροάσει ἢ ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγχτα!! ΤὨυκγάϊᾶθ8. ἰδ Θθθῃ 
πἱοδὲ τϊπᾶθυ ἀδύδι ογρίομΐ, ἄθιῃ Ἡθγοᾶοί οὔνναβ ἂπὶ Ζθαρθ Ζὰ βίο Κη, ΘΓ 

ἰδ ϑρθῃβο ἰδάϑιβομερ υπᾶ --- οθη ροβαρὺ --- ΘΌΘη80 Ὁ}Ὁ]1]]1ρ ρσορθα 

βϑίπθῃη ουρϑηΡΟΣ νγῖθ ἀϊθβοσ ρορθῃ Ηοϊκαιξιιβ. ὈΘΆΘΥ 416 ΖΔ} ]γθσἤΘ ἢ 

τη} 1 ὅβθη Απδρ᾿ Θ᾽ απρθη, δ} ἄθγθη Ὑουβίθ πα ηἶδ8 ΘΓ ἰὈΥΡΘΏΒ ΠπῸΓ ἀΔΠῚ 

ΥΘΟμΘη Ἰκοπηΐθ, θη 848 ΝΟΥΚ ἄθβ αίθιβ ἀθσ θβο ιοῃῦθ β᾽6 ἢ ποοἢ 

ἴῃ 8116η Ηβπάθη Ὀοίδπα --- οἷη Κ'δοῦνουμδὶῦ, ΔΘΥ ταῦ νορ ΚΙΥΟΒΒΟΗ͂ (τ 

4116 0 ἘΠΙσουθἰθίαπρ' ΝΟΥ ἄθπι Πουψουσαρθηᾶθηῃ ΕὌΥΒΟΙΘΥ 8θὶ 68 ρϑβδρί) 

Κοίηθϑυγθρβ πϑοὴ αϑοῦν ρον ἀγαϊριε βομβοίης (ΑἸ δδβαπρβζθὶν ἃ. 5. νγ. 5. 9) 

᾿- 
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Θίγσαθο οὐδ Πιοάογ! Ποοὴ ἄθηλ 861] ψ|6 τὰ ψ0116;: Ηροτγοαοί 
δὶ βου ἢ ἀἋ6Υ οὐβίθ πα υϑῃγ! ]οἢ πιομξ ἀοὺ Ἰοἰζχία ΠΘΉ ΚΟΥ, 

ὅδ᾽ δἴπθῃ τηϑίμοάίβομθη Ογαπᾶβαίζ δυββρυιομί, σὰ ἄθββθῃ στίλοϊς-- 
ΒΑ] 5] θοῦ Ὠυγ ΙΓ πρ' ΘΓ πο ΚοΙηθβυσορβ σου ογοιίοῦ ἰδῦ; δ ἢ 
σοη ἰθτπῃ ροἹἹ Πορόγδηο᾽Β [ΘΒ Προ 8 οσί, τηϑὴ ρϑῆθ αἀ6ῃ 
ΔΙΐθη ῬὮΙ]ΟΒΟΡΒΘΙ ραρθηΐ 06 Π16 ΒΙΟΠΘΡΟΓΡ 6}} .αα᾽ θη ΘᾺ ργδιδηΐ 
165 δοῃϑόσιθῃοθβ ἀθ ᾿ἰθυγβΒ ὈΓΙΠΟΙΡΟΒ οὰ ἰ685. ὈΥΓΙΏΟΙΡΟΒ 46 ᾿ΘῸΓΒ 
οοημδόηαθησοβ. --- ΑἸ]ΘΙὴ ΠΎΘῚ ΜΙ πιο, Ῥορθἤθη ΨΙ πΙοἢΐ 
Θἴπθη ΡΥΟΌΘΙ ΑΠΒΘΟΒΓΟΙΙΒΙ..Β, ΘΠ ὙΙ1 ὉΠΒΟΤΌΙΏ Η]ΒΙΟΥ ΚΟΥ δυο ῇ 
ΠῸΓ 818 ρσϑ ροη ἤθη Γ]ΟΒΓΌΠΟΚ οἷπο Αηβιομύ ἅδον α16 Βογθο- 
ρυηρ ΒΒ μβοδΠΟμ ν᾽ Ηγροίμθβοῃ ζαίγασθη, 416 ΠλμΘΖὰ 146η- 
ἰβο ἰδὲ πα ον ΤΘῆγο οἷπθβ Οὐταΐθ οοσ οἷπθβ ΜΙ]: οἷπθ 
Ηγνροίμοβο (ἀϊ6 ἸΏΘΩΥ 86] νγ}}} 815. οἷπθ νουϊδυῆρο ΗΠ ὉΠΒΘΓ6Β 
Μογβίβι πὰρ νυ θιτηρ;6}8) Τη1188 ἴῃ οὐ ζίου Γπβίδῃζ ἅον δύ ΕἸ σδίϊοι 
ΖΒ ΡΊΟἢ. βϑίῃ ὃ Κομηΐθ οὐ δὐνγαβ σομ ἄθιῃ {Ππἰθυβο θα 9166 γοτ 
πα τα βδῖρον ΗἩγροίμοβθῃ, α. ἢ. ἀθγαυρο, 416 ἴσον Ναίαγ πϑοἢ 
ουγὶρ ΠΡ Ουγ ΙΒ Ὀ]ΘΙΌΘΏ τὴ ἀΒ56η, ππα ΒΟ] ἢ ̓  ΊΒ56}, σῸη ἀθηθῃ 
ἀ165 πιο οἰ δίαιί ὑπ8οὸ τηὔρθ 8610 ῬΊΟΒΒΟΥ ΖΘΙ ρ ΠΏ ΟΒ86 
ΗΙρΡροκτνδίθβ δηθνογίθῃ, ἀδοὺ α16866 Πθγο πἱομῦ οὔνα πὰ 
ΔΕ ρΒυ οἶδ πα ἴῃ γααϊτηοπίδτον Οοϑίδ], βοπάθεμ ταὶ ν 116 
ΚΊΔΥ μοῦ ἀπα πὶ ἤγοῖα ρϑηζΖθη {Ππηΐϑηρο Καηπίθ ὑπαὶ ΔΌΡΥ ἢ. 
Πογΐ πᾶ! οἢ, τὸ ἀοΥ αίον ἀον Μρϑαϊοίη σορθη α16 ῃδίυγ-  1]0- 
ΒΟΡΒΙΒοβθη ΤΉΘΟΥΙΘἢ Βοῖποὺ Ζ6ι σὰ Β6]46 χιθῃῦ ὑπ 68 80 Ὀϊ ΘΓ 
βεἰκὶαρί, ἀδῆβ τῇδ 510} [ὮΤΟΡ δοῃ ἴῃ Βοίτο ον ἨδΙςαπδί 
Ὀθάϊθπθ, οἷμοὺ τὶν] 6 ἀπ πιορΐ Ό]05 οἰηον ΘοΒοιη-Κ αῃδί, 
ἀδύθῃ ΘΥΒΡ ΊΘΒΒΠΟθοΣ Βου6 Ὁ ΕΓ ἀ85 ὙΥΌΒΙ] υπα δ ἀθγ Μοϑηῃ- 
ΒΟΒ6Π γοη 80 ΠΘΌΒΒΡΙΘΟΏΠΟΒΟΥ Βοασδαϊαιηρ᾽ 561 (ἀμφὶ τέχνης ἐούσης, 
ἢ χρέονταί τε πάντες ἐπὶ τοῖσι μεγίστοισι χτέ.), δ. ἀΙΘ6Β6. ΒΟΟ  ΜΙΘΒΌΡΘη 

ϑί6 116 465 ΒΘ οΒ υνοη ἀ6Γ δἰΐθη Μοάαϊοῖης ἐσ Σὺ ψὶθ ἐο]ρὶ ον 
(, ὅ12 Τλιῖό -- Οαϊθ ρουηρθη ΑὈΘΙ ΟΠ ὰρΘη πηθῖπθ5 Τοχίθβ 
ψοη ἀοτη]θηίροη [{{π6᾿ 5 ὑπαὶ ΕὙΤΊΘΥΙΠδ᾽ Ὀοα γίθη Καῦυτη ΘΙ ΠΟΥ 
ΒΟ ον ραηρ): Διὸ οὐχ ἠξίουν ἔγωγε χεινῆς αὑτὴν ὑποθέσιος δεῖσθαι, 
ὥσπερ τὰ ἀφανέα τε χαὶ ἀπορεόμενα᾽" περὶ ὧν ἀνάγχη, ἤν τις ἐπιχειρέῃ 

λέγειν; ὑποθέσι χρέεσθαι, οἷον περὶ τῶν μετεώρων ἢ τῶν ὑπὸ γῆν" ἃ εἴ 

τις λέγοι καὶ γινώσχοι ὡς ἔχει, οὔτε ἂν αὑτῷ τῷ λέγοντι οὔτε 

τοῖσι ἀχούουσι δῆλα ἂν εἴη εἴτε ἀληθέα ἐστὶ εἴτε μή οὐ Ὑὰρ ἔστι 

πρὸς ὅτι χρὴ ἐπανενέγχαντα εἰδέναι τὸ σαφές. Επ6 ὙυΠάΘΙΌΔΓΟ, 

ΟΠ ΒΟΠΉΘΗΒ6ΙΙ6Ρ (Οἰοἰβίθβ ΚἸαγ μοῦ ἀυτοβ]οαομίοία Αϑαββογαηρ, 
ἄογθὴ ουῖ 68. θηρ' τηϊηἀογί, ἀ885 [ἢν ὈΥΠΒΘΌΘΙ ρ8η2 80 Μ0Ὶ0 
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5610 1η 6] οἴ  ! 16 7 Ζυ]] ρΒτ ον ϑοκυδίθβ σοι γε !ρα Εὐκοπηί- 
ΠΙΒΒΡΊΘΏΖΘΗ Τα ΘΥΠΡΘΠ σ ΘΙ ΘΟ 8610 (ἸΠ ΘΙ Γ᾽ 416 μετέωρα ΠΓ 
ἄδηλα Βομ]οομύνορ μι6]., δμγοπα 68 ἀοο ΠῸΣ πρὸς καιρὸν ἄδηλα 

᾿ς ΘΥΘΗ τὑπηα αἴθ Ὀ6Ὶ Τ]ομῖΘ Ῥθβομθπ Πὰγ 416 Εἰ! αηρ' οἰπθβ 
ΚΘΙΤΘΒ. 8, ψΘΙΟΒΘα ΒΟΒΟη ἀ6 πῃβίρυ ὉΠ ῃ6 ΒΕρΥ πο 4116 
ΒΚορβοιθη 1 πΚυϊομίαηρθη, Χ ΘΠ ΟΡ 868 σοη ΚοΟΙορβοη, ρ6- 
Ρῆδηχί μαίζθ, ᾿Ἰμάθιη οσ δυβυιϑῖ: 

χαὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔ τις ἀνὴρ γένετ᾽ οὐδέ τις ἔσται 
εἰδὼς ἀμφὶ θεῶν τε χαὶ ἅσσα λέγω περὶ πάντων. 

εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα τύχοι τετελεσμένον εἰπών, 
ς 

αὐτὸς ὅμως οὐκ οἶδε. δόχος δ᾽ ἐπὶ πᾶσι τέτυχται. 

Μϑδηὴ ἀδυῖ νδΕυβοβ ΠΟ ἢ 61η6 ρ8η2 αἰγθοία ΕἸΠδίοπ ἀοΓ Ι΄ θθη 
ΘΗΠΘΏχΘη πα γϑυτη μοι, 4888 α16886 Ν ὍΥ86 (061 ἀθσθῃ Αὐβίθραηρ; 
ϑοχίαθβ Επηριν. 200, ὅ8 Β]ς. ἀμφὶ θεῶν χτέ. σΔηΖ τ] Ομ ρ' ἀυτοι ὑποδειγ- 
ματιχῶς περί τινος τῶν ἀδ λων ψΙοαογριθι) ΗἸΡΡοΪκγαῖθβ ννο] ϑκαηπί 
Πα βοίπϑηῃ (ἀοιβίθ ραρθηνϑγιρ, θη, 818 δ΄ 6π6 Ὀϑαθαίαηρθ- 
ψΌ]}6ὴ δάϊΖζο πθἀουβο 6. ΠοΟἢ 6ᾺΒ δύ Ζ61 'ππὸ Ζὰ μα] ΐθη, 80 νϑὺ- 

Ἰοοκοπα 68. δυο ψᾶγο, δηάθσθ Απκ]βηρο δη 488 Βογοαοίθιβοῃθ 
Πιιοίαπι ἀπα ᾿ἸῃΒοβοπάθσθ ΝΟΒΚΙἄηρο ἀθββ θη σὰ σνουίορθῃ. 

1ΑΙΒ. οἴῃ βοόϊσθοσ ἀδγέ ν 6] θοῦ ϑρθῃ 468 ΒΗ] Θη Ζυβδιητα θη δ ηρ68, ἰπ 

τς ἄρῃ 86 δυβιδαομί, ἀϊθ πδομβίθῃθπαθ Αϑυββούπηρ Ὠ΄1ο ἄο γ᾽ Β ρο]ύθῃ (1, οδρ. 

40): τῶν δ᾽ ἐν Νέμφε: τινὲς φιλοσόφων ἐπεχείρησαν αἰτίαν φέρειν τῆς πληρώσεως 
ἀνεξέλεγχτον μᾶλλον ἢ πιθανήν, υπὰ ὙΘΙΓΘΙ υπίθῃ : χαθόλου μὲν γὰρ 
ἀνεξέλεγκτον ἀπόφασιν εἰσηγούμενοι. . , διαφεύξεσθαι τοὺς ἀχριβεῖς 

ἐλέγχους νομίζουσι" δίχαιον δὲ τοὺς περὶ τινῶν διαβεβαιουμένους ἢ τὴν ἐν- 

ἄργειαν παρέχεσθαι ἣ τὰς ἀποδείξεις λαμβάνειν ἐξ ἀρχῆς συγχεχωρη- 
μένας (1. συγχεχωρημένης). Ζυμι αἀθάδηϊκθῃ ἀπά Αὐβᾶτποκ νρ]. αδίϑη Υ͂Ἱ, 

8861.: ληπτέον δὴ χἀνταῦθα ὁμολογουμένην ἀρχήν, οὔθ᾽ Ῥ͵ΟΟΙῺὰΒ σοΙηπηθηΐ. πῃ 
Ἐπο]14. ρΡ. ὅ8 Β4511: μέθοδοι δὲ. .. παραδέδονται, χαλλίστη μὲν ἡ... ἐπ᾿ 
ἀρχὴν ὁμολογουμένην ἀνάγουσα τὸ ζητούμενον, οὔοΥ ἨΐΡΡΔΙΟΙ. 8Ρ. ϑίτα- 
Ῥοῃ, ΠῚ,89 -Ξ Ὶ, 1117---118 Μοίῃ.: --- ἀπὸ μὴ συγχωρουμένου λήμματος 
χατασχευαζόμενον. ὨΘΒρ]δίομθπ Ατἰβίοίθὶ. ἅθ ζϑῃθῦ. δῃΐτα. Π. 8 (747, δ): 

--- οὔθ᾽ ὅλως ἐχ γνωρίμων ποιούμενος τὰς ἀρχάς οὔθ᾽ ΤίοοϊθΒ Οδγγβϑί. 8. 
Θ816ῃ. ΥἹ, 466 Κι.: ---- διαμαρτάνουσιν ἐνίοτε, ὅταν ἀγνοούμενα χαὶ μὴ ὁμολο- 
γούμενα καὶ ἀπίθανα λαμβάνοντες ἱκανῶς οἴωνται λέγειν τὴν αἰτίαν. ἘΠηῖρΘ 

ΖΘΙ]Θη Ὑγϑῖΐου ἰδὺ σὰ βομγοίθθη: ὅταν μέλλη παρὰ τοῦτο [Βὲδιῤ περὶ τούτου] 
γνωριμώτερον ἢ πιστότερον γενέσθαι τὸ λεγόμενον. οὶ. δὰοα Αὐἰδίοχθῃοβ, 
Ὁΐϊθ Ββάγοη. ΕὙδριηθηΐθ (ὃ. 46 ἔπ. Μαγαυδγα): ἡμεῖς δ᾽ ἀργάς τε πειρώμεθα 
λαβεῖν φαινομένας ἁπάσας (]. ἅπασι) τοῖς ἐμπείροις μουσιχῆς χαὶ τὰ ἐχ τούτων 

συμβαίνοντα ἀποδειχνύνα. Ἐπ ΒοΒγ Υ 10} ρσδης δ Προ ΑΠΚ]δηρ Ὀ6- 
ϑορηθί ὑη8 Ὀ61 Απθρμοι, ΕὙδρα. Χ, ἘΒ]888. --- Ζὰγ Βοίθαομίαπρ ΟΘΥ 
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Νιομῦ οὔπθ ρον] ροβ ϑίδαῃθη γα Ἰδὲ (ὁᾶρ. 25) δὰβ 
ἴ6 1 Π᾿Β Αὐβρᾶρθη ἀπα Τ]οογβοίζαμρ 416 ὑγαπάθυβαιηθ ΜΕΥ θηΐ- 
ΠΘὨΘη, ἀ888 ἴῃ ΟΡ ΘΙ -ΠΙΌΎ ΘΠ ἀδ85 ρΚ8ηΖ6 988}γ ἰπάυγοι ,α16 
Καϊίθη ΥΠ 'πᾶθ ὈΪ]δβθηΐ;: υπα αἀ885 50} Ηδγοαοῦ ἴῃ ἀθιηβθ] 6 η 

ϑαΐζθ Ὀο]ο θη, ἰπ Ὑγϑ οθη 6Γ σοὺ ἄθιῃ ἀογί πἰθ ροίγ ίθῃ 

ΘΟΠΏΘΉΒΟΠΘΙΏ ἀπ ἀδὺ ἀδβοὶθδὶ Ὀϑδίδηα!σ Βουυβομβοπάθῃ ΗΐΖθ 
ΒΡΙΙΟΙί; 16 α16 Ἰκα]ϊίθῃ Πα 6 80110Ὰ 1η ἀθπὶ [,8η46 468 δυίρθη 

ΘΟΙΏΤΩΘΙΒ (οᾶΡ. 260) ἀᾶσὰ Ὀοϊίγαροη, ἀδβθ α16 ϑομπθ αογί αδ8 
ϑδηΖθ ὅν διπαάυγος 488 ον ΓΚΘ, νγ88 516 ΔΉΘΘΙΒΥΤΟ ΠῸΓ ΖῈΓΣ 
ΘΟΙΉΙΤΉ ΘΙ ΒΖΟΙὺ Ῥονγκῦ: ἅτε διὰ παντὸς τοῦ χρόνου αἰθρίου τε ἐόντος 

τοῦ ἠέρος τοῦ χατὰ ταῦτα τὰ χωρία χαὶ ἀλεεινῆς τῆς χώρης ἐούσης καὶ 

ἀνέμων ψυχρῶν, διεξιὼν ποιέει οἷον περ χαὶ τὸ θέρος ἐώθεε ποιέειν 

ἰὼν τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ" ἕλχει γὰρ ἐπ᾽ ἑωυτὸν τὸ ὕδωρ χτέ. 1)6γ 1]η- 

Βηπ ΑἸΘΒ6Ὶ ΤΟΧίρββ - [Ποουϑίθσαῃρ, πόρου ἀἢ8 Ζὰ ἀ6Γ ΑΠΠΔΏΤΩΘ, 
ἄδββ πὶ Ατγομοίγρυβ οἰπῖρθ ῇοσία (ν]6]]6ῖοῦ οἷπο Ζ6116) δαβ- 
β ἔα! θη βπα πα α16 ἔγδριομα δ6110 προ 80 σὰ βοῦγθ 6 η 
ἰδ : καὶ ἀνέμων (οὐδαμᾷ ἐπεχόντωνν ψυχρῶν ---. (16 δηδίορα δ'οιγοὶ- 

Ὀαπρ 468 δου Πδηὰ5 ἀηα 465 ῬΔΙΒιπαβ 1684: οὐχ ὄντων ΟὐΘΓ 

Τταρνθῖθ Ὧθ8 Ἡθγοδούθίβομθη ΑὙΒΒρΥ Οἢ5. πα ἄον οἰ βίθβνυθγδββαηρ,, 88 

ΟΟΥ ΘΓ Βουνουρορϑδηρθῃ, τηδρθη ΒΟΠ]1ΘΒΒ 16 ἢ). οἷ Ρϑ 8. τηοάθγηθ ῬδΥΆ]]6]6 

αἀἰθπθη: ,ἀυοὴ δέϊθ ΤΟ] ἀθπγο οἱπ οἱ ομίθϑ νϑυρ] θη θβ ΕἸχρϑυηθηΐ 

ὀοπδίδε τι ψογάθῃ Κὔμηθη, 8855 ἴῃ ἄθῃ δατη νυ] 10 ἢ νογάϊιπηΐοῦ Γαι 

πΙοΐ ΠᾺΡ ἘΠΒΘ.,. ΒΟμ θυ δ ἢ δηᾶθσο ΚΟΥΡΟΥ Εἰπϑιρϑίγθθθη νογθῃ : 

ΔΙΙΘΐπ ροτδᾶθ ἀογν ΤΠπβίδηα, 4858 δὴ ΒΟΙΪΟΒο Εἰη νᾶπαρ 6τ- 

ὮΘΌΘπ Κϑπη, Ζοὶρί, 4885 ἀθὲ ΕἸΣΙ γα ΡΒ ΘΥΒΌΘὮ, Θἰη 6 γα ο ὑ- 

Ῥάγθη Βοάθῃ μοίγι, ϑβγθηα ταϊύ ἀοΥ Απηδμηθ νϑυθοΥρθηοσ Κυδείθ, 

ΒΡΘΟΙἤβομου γτωρδίβίθη πᾶ ἈΠ] ΘΟ, ΘΩ Αἰιβκυι αι δι ἐ{615 ρ]θῖο ἢ 81168 

νυ ΙΐογΘ ΝΟΒαΘηΪΘη ὨἰΘαουρθβο ρθη τῖγας (δὴ ρ᾽ 6, Οδβοβιομίθ 468 

Μαδίθυ δ] βυηαβ 12, 122). --- ΟἸΘΥΟΒΘΥ οθ ἔδιθ' (ἀ85 Τρ γηδιϊ ! 6} 6) ἀνδηΐ 

Ια ογόδίϊοηῃ ἅθ 1 βοιωπηθ; ῬΟῸΣΓ 8560 αἸβρθηβου ἀθ οοηϑίδίθι. 408 τη ἶγδο1685 

ΒΙβίουϊ 168 ἔαϊν δὰ ἀο]ὰ ἀθ 1 ἰδίοῖσο, ἃ 468 ὀροαῦθβ οὐ ἰοπΐθ δοῃβίδ- 

ἰδίϊοι οδὺ ᾿ΠΠἸΡΟΒΒΙ0]16: οϑϑύ 86 γόξαυαριίου ἀθγγϊότο 16 πιιδᾶρ'θ, 

ΟὈδὺ ῬΓΟΌΥΘΥ ΠῸ ΟΠΟ086 ΟὈΒΟΌΓΘ ΔΓ ὯΠ6 δυΐγθ ρΡ]ὰ8 ΟΡ ΒΟΌΓΘ, 

σοπίθδίθυ ὯΠ6 Ἰοὶ Θομπαθ ἃ ὁδα80 απ ἴδιῦ 4 ὩΟῸᾺΒ ὯΘ ΘΟ ΔΙβΒΟ0}Β ρ88' 

(ὁ δη, 105 ἀρδίχθθ Ρ. ΧΙ. -- Βα Μη. Οὐδδαθοη 5 ὑμϑοῦγ' (νοΟη 

Θἴηον [Πττ- Οὔ δα ηρ) νᾶ πο [ΚΟΥ ὕο Ὀτγα186 0861} ἀϑν ΔΓ 68 

δρδίηβὶ αἀἱβοονθυΐθδ: ἰὑ βοδίθα διηοὴρ βοχ!ῦ]θ οοπ͵θοίαγοθ. .. 1ὖ 

85 ἃ τηϑίῃοᾶ οἵ ᾿ἱπίθγργοίδιϊοη ψ ΒΙ Οἢ γᾶ ποὺ ἰθδιθ6α ὈΥ {86 ΠΘ068- 

Βιγ οὗ ἐουηΐηρ δαυ ηϊηρ ΜΨΆΪΟΒ δὰ ΒΏΔΥΙΡΘΙ ΟΘΟΙ]ΙΒΙΟῚΒ μϑη 8ῃ 

Θ]δθογαίθ ποίλοῃ οὗ αορ πα Μαρορ: ἰὑ ννἃβ8 85 ἔγθ6 ἔγομῃη ἰῃίθυγρύο ἃ 8 

8. ΡΙΔῊ ον ἐμγοϑάϊηρ [μ6 βίδγβ ἱορϑίμογ (α ϑοσρο Ε]1ο ἰ, ΜΙΔα] θά γοὶ ΠΙ, 

92--093 (Τδυόβη. δα 1{.). ; 
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ἐόντων ἀνέμων ψυχρῶν κπἰαἰ καὶ ἀνέμων ψυχρῶν Ὀοδιίχί φυγδιὺ ΚΘΙ Π θυ] οὶ 

Αὐϊογδϊ, 48 8310 διαοῖ  ἀθτὰ ΝΙΠαΟΡΟΠΘΙΒΙΒ ἀπά, ΜΙ6 65 Βομοιπί, 

ἄδθτῃ δ᾽ δίοδηιβ ἔγοιηα ἰδ; ἀοοῦ ᾿δϑίζα 416 Β᾽ ΠΠρΡΟΙ ὅ5886, Ὑγ6ΠῈ- 
ΘΊ]ΘΙΟἢ. Α||σὰ ρονγαϊίβδιηθ (ὐοπήθοίαν, ἀ6 Γ᾽ 416 πθάθγθηῃ Ηθυδυβρο ον 
πἀπα Τ]οουβοίζου (θοῦ σὺρ δηρθ ΔΌρΘβθῃθη, ἀογ 416 ᾽Υογίθ 
οἰ δ] 858) οἰ πτη ἀϊμιρ; ροίοϊοῦ 51η4, σγο}]} οἷπο Εσσδπυῃρ 
νογαϊθηί. θη 5 {1665 ΘῈ ΠΟ νγοῖρθη τη 855 ἀθῃ 1,686} Ζὰ ἀ6Γ Αη- 
ὩδΏτηΘ σου] οί, ἀογ ἰγδαῖ!]0}6116 ὙΠ ΘΥΒΙΏΠ 861 416 Ζοῖῦ ο] δα Ὀ1ρ; 
ΒΙΠΡΘΠΟΙΊΤηΘη ΜΟΓΆΘΗ. 

γι. ΒΙθυ, 80 δ ΗΘ ἰοίπ δ [ἢ Βοῖηο Βοδηα]αηρ 
γΟη ΟΡ. 88 πη. 485 ΚΙπα τοῦ ἀθπὶ Βδαθ νϑυβολ {{6{. Τογί ΠοΙβϑί 

65: τελευτᾷ δὲ ὁ “Ἴστρος ἐς θάλασσαν ῥέων τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου διά 

πάσης Εὐρώπης, τῇ Ἰστρίην οἱ Μιλησίων οἰκέουσι ἄποικοι. Μ᾽ ΔΙΟΚΘΉΔΟΓ. 

165 αἀδγϑαΐ πη, ἀ888 ἅ16 ἀυγο βομοββθηθη οτΐθ ἀθὴ ,ΘὈ6ῃ- 

τηϑβδῖρθη ΕἾυβΒ ἀ6Γ Βοιοαοίθιβομοη Βθαθί βἰῦσθηα ἀπο ἢ η, 

ὑπα ΘΓ ἴδηα 516 ὑτὴ 80 δηβίββιρθν, ἀδ 18 θηὶρα ΖΘ.]Θη γΟΥΒΟΓ 
τοῖς μέσην σχίζων τὴν Εὐρώπην ρσαηδὰ ἀδΔ586 106 σοβαρὶ 86]. 16 Βο- 

ΙΘΡΚυῃρ' ὙᾺΣ ΠΡ δ4]0 ψγῃγ, ἀθηπ 16 Υ ΟΥ̓νοΓὈΙπαπηρ τελευτᾷ 
-- ῥέων δύ τὰ ΠΙΟΠίβ Δ ἈΠ ΡΟΥ αηα Βι ΟΠ 0 ΘΌΘη 80 δοδὶ νγὶθ 

ἀδ8 ρ]ϑι μαῦρα ἄρχεται ῥέων οδΔρ. 22 ἥπ. τὰ {Π0Ὀτῖρθη δαὶ 685 

τηῖὶ ἄον (νου θη ἴῃ Βδύβοῃ υπὰ Βορθῃ νουνγουίθπ θη) Αἰμοῖθβο 
ΘΘΥΊΒΒ. Β6ῖη6 γό]]6 ΒΙΟΒ ρος, [90Ὶ16 ογβίθ ΗἨδηαῆῃδῦθ Ζὰγ [πίθυ- 
Ροϊαίΐοῃ Ῥοὺ 485 τηϊββυθυβίδῃ θηθ ὑπαὶ ἀδυαμὰ 4156 ὈΘΖΌΡ]ο05. 61- 
ϑομίθίθ ῥέων, νγοίίου ρσοξύγἀοτιὶ μαὶ β'8 488 βοβυ]ηθί βίου Β6- 

ΒίγθΌθη, ἄθῃ νοῦ Ηογοαοΐ νογϑυβροβοίζίθη ΡΔγΆ]] 6] 1Βη.π15 ΣΤ ΊΒΟΠΘ ἢ 

Πόοηδὰ ἀπά Ν1] (νοη νυ μ᾽ Ἰοὐζίθγοιῃ ἴτὶ Ε]ρθη θη ροβαρὺ τὶγά: 
δοχέω διὰ πάσης τῆς Λιβύης διεξιόντα ἐξισοῦσθαι τῷ Ἴστρῳ) διιοῦ ΒρΡΙΔΟΙ- 

Ἰοἢ ὈΪ5 Ζαπὶ Αθυββουβίθη ἀυγομζαβίητοη. Αὐο Ὀγδπομίθ (6 Υ 

Τηουροϊδίου αἴθ ἔγαριομθη οί (θη 65 ΓΚ ἢ ἀθββθῃ μ6- 
ἀυγϊθ) πιομΐ οὐδ, 6 ΔΝ Δ] Κθηδοῦ ΔηΠΔῃσ, δὺβ ΓΥ, 49 Βουροὶ- 

ΖΌΠΟΪθη, 4Ἃἃ ΘΓ 8516 ψοῖὶῦ ἡϑθοῦ --- οδρ. ὅ6 βη. -- ἴπ φβ]θιοΒοΣ 
Αμνγοηάσπρ νογΐδπα. ! 

1. ΑΒΙΟΒ 5. {Ππηβίθ]πηρ (τελευτᾷ δὲ ὃ Ἴστρος ἐς θάλασσαν τὴν τοῦ Εὐξείνου 

πόντου ῥέων διὰ πάσης Εὐρώπης) Ζοτγί ἀ85 Θῃρ' Ζιιβαιητηθηρηδτγθηδο (τελευτᾷ --- 

ῥέων) δυβοίπδηᾶθυ, οὔπθ ἀἄοοῃ ἄθῃ νορ ΑΙ] ΟΚοηδου τἱομερ, ϑιηρδιηἄθηθῃ 

Αὐβίοββ Ζζὰ ὈΘΠΘΌΘΗ. --- ΠῚ ἸΘἢ ὩἹο ΐ, 80 β᾽πα διοῃ ΙΧ, 51 ἔπ. ἀϊ6 Υ᾽ οὐΐθ 

ἐχ τοῦ Κιθαιρῶνος δ8 ἄθπι  οΥΔηρ θη άθηῃ (σχιζόμενος ὃ ποταμὸς ἄνωθεν ἐχ 
τοῦ Κιθαιρῶνος ῥέει χάτω ἐς τὸ πεδίον) νυϊθάθγμο!ῦ παπᾶ περισχίζεται ῥέουσα 

ΘΌΘηΒο χιι ψϑυϑίθηθηῃ νγὶθ ἄρχεται ῥέων παπᾶ τελευτᾷ ῥέων δὰ ἄθῃ ΟΌΘΗ 



[538] Ηοτοδοίοίδομο ϑέπάϊοι 1]. 1Ρ 

Αὐομ νοὶ 80] Ομ6η δὺὰβ ΠΠΟΡ ἀῃα Ἡϑομδίου ΝΘΟΙΑΥΒΟΒΔΗ 
ΘΙ ΠΡΘΒΟΒΙ ΡΟ] θη Εὔχὰ Ὁ] ΘΙΆ 6 ἰδ ὑπβὸν Τοχί ποοῦ ρον]: 
ὉΠ 68 νγᾶγθ ὙΠΡ1]Π1Ρ, ΠΙΘΓ ἴῃ 164 6πὶ δἰ πΖθίπθη 8116 488 ζσὰ 
ΨΘΙΔΏΡΘΙΏ, νγ88 Β0 ἢ} ἴῃ σ 6] 6 ΕἌΠ]Θη τηϊῦ οἰμον 16 θη Ζνο 6] 

ΒΌΒΒΟΒ ἢ Ββθηἄθῃ ΙΟΒ σοῖς οἰβίθη ἰδθδύ: ἀ16 ΕΣ ΌΤΙ ΠΡ Πρ ΟΙΠΘΒ 
Βίγθηροη Βουγθῖβοβ ἢν αἴθ {Ππτηδρ] μοὶ ἀν [76 Ὀο.]Π]1οἴθσγαηρ. 
)1ι6 Μδοῦῤ ἀδθὺ ἄυγορβ οΌρη αἀ1686 ΕΔ]|16 ροβορδῆθπθη ΡΥδ6- 
ΒΆΙ(10Π, ἀἋ6Γ ΑΠΔΙΟΡΊΘΒΟΒ] 85, 1π ᾿οἰχίον ΗΘ ῃ6 δ ἀδ8 
σοῦθίο ΡΥϑοΒρΟΙὮ] απα 485 ΟἿΣ ἤδθοη φ]θι 8118. οἱη ὙΥ οὐ 
ταϊσασοάθῃ, ὑπαὶ σοί] τισα πὰν --- αἰϊσὰ δυβρ! --- ἀδάυγοῦ, 
ἀΔ85 ἀ1656 υπίουρϑογποίθη ΕΔοίουθη 510} οἷπθ Αἰθ ]Πρ᾽ ΘΠΤΆΆΒΒΘΗ, 
ἀ16 1πϑη πἰομί συκοιητηί. ΕΠ ΠΟΒ αὔὐτίοπ ψν δύο δὰΐ τα πα 6 Υ 
ΖΜΊΠΡΘΠαθ ΓΤ α]οΙθη. Βίη οἷηθ Μϑτμοῖῦ ψὸῃ ἘΠ ὈΙθθη ἀοτ 8η- 

ΘΥΚΘΏΠΘΗη, ΜῸ 6416 Ηδηᾶὰ Ἃἀ65 [πἰθρροϊδίουβ οἰμτηδὶ οὐρυ θη 

γάρ δύ. ὙἾΘΥ τηδοῃίθ ὑη8 Ζ. Β. γθομῦὺ ρορθη, Θηη ΜῚΣ 
ΙΧ, 91 [1π. αἷβο βοβγοίδθῃη ψό ]] θη : ὡς δὲ πολλὸς ἦν λισσόμενος [δ᾽ 

ξεῖνος ὁ Σάμιος], εἴρετο Λευτυχίδης, εἴτε χληῃδόνος εἵνεχεν θέλων πυθέσθαι 

εἴτε χαὶ κατὰ συντυχίην [θεοῦ ποιεῦντος] (ὦ ξεῖνε Σάμιε, τί τοι τὸ 

οὔνομα“; ὃ δὲ εἶπε Ἡγησίστρατοςς. ὁ δὲ ὑπαρπάσας τὸν ἐπίλοιπον λόγον, 

εἴ τινὰ ὥρμητο λέγειν ὁ Ἡ τησίστρατος, εἶπε᾽ οδέχομαι τὸν οἰωνὸν [τὸν 

ἩἩγησίστρατον], ὦ ξεῖνε Σάμιες --, 1)Δ8 Ἰοίσία αἀΙ6Β86 1 ἘπΆΡ]ΘΙῚ 6 
ἰϑί Ὀθγθιίβ γὸμ δ σΚΘΉΔΟΥ οὐκδηπὶ ὑπ 818 Β0]οῆ 65. Θυ ] ΘΒ ὴ 

ὈΘΒρσοοβθηθῃ β(6116η, σὰ ἄθηθῃ Βι6 ἢ ποοὰ ἔχει ῥέων (1, 72, 21), ἀπικνέεται 

ῥέων (1, 18δ, 28) υαπᾷ ἥχει ῥέουσα (11, 127, ὅ---6) φ΄656116π. Μη ἄπη]ιομου 

ΕΜ116 Ὧθβ Αὐβάσιοκϑ μοῖδβὲ 6811, 182 ἴῃ.: ἀνέθηχε δὲ καὶ ἀναθήματα πέμψας 
(44, ΚΓ, ΝῈ) ὁ ἤλμασις ἐς τὴν ᾿Ἑλλάδα. 

16 τρΐββι ἢ 95. ἰδ, ἀθὺ Αἴ παθ ἀθβ υμυ μβοῦθα ΟΕ Δ ]8 8116 Ζὰ 

νουίγδιθη, ἀ88 τηϑρ οἷῃ Βοίβριθὶ ζϑίρθῃη. Αῃ (δὺ γοῃ ὑπ8 ἰὼ ΟὈΐσ θη 

(ὃ. 168 [27]}) 80 δυβε στ] ]οἢ ῬΘβργοομθηθῃ 83:.16110 1, δ2 ΒΡ ΜΘΆΙ]ΟΥ (Μπθ6- 

08. 1866, Ρ. 66) απᾷ Οοροὶ (θὲ ΒΆΒγ 1, ρ. Χ)ὺ ἀδ8 ϑϑογί ἄνουσος ΓΓ 
νου βομερ οὐκ] σι. Νὰ νυ λββίθ ἰοἢ ζῶ Κοὶθμ δηάογοβ Ὑοσγαδοβίβθμιο- 

Ιηθηΐ ΖῚ ὨΘΠΏΘΠ, ἀθηη ἀΔ888 ἀογί οἷῃθ Ζὰ ἀδθὺ ρφϑῆορθηθῃ ᾿οίϊοη ΟΘΥ 

[6110 ΒΘΩΓ ψΟὮ] ρϑββοηθᾶθ Βϑαθ 16, ΔΡΘῸΓ Καίπθυϊϑὶ οἱ ρϑηθ θοῦ Τδαίο- 

ἰορίὶθ νου]θρί, Καμη ἀπβογο Τοογίγδραηρ ἀθσβθ θη ᾿Θῆσθπ ; ΜΌΔ] ΔΡΘΥ 

ΘΙΆΡΙΔὮ] 516 ἢ θπθσ ΤΊ] ρ Πρ Βν ΟΥΒΟΙ]δρ' ταῦ ΟΥ̓ βο ἄδπη ουρθυθηάθῃ ϑγιη- 

τηϑίχίθ 408 ΠΟρρθιρδδζοβ ἄπηρος ... ἀπαθὴς χαχῶν, εὔπαις εὐειδής ἄθιι ΟἾΓΘ 

πηροιηθίῃ, ὍΘΙ ἸΘάοοἢ ΟῚ ὉΏΒΘΟΥΟΓ Πδυθραηρ ἀρογζθαρ νᾶ, ἀθπὶ 

ΤΛΊ188 65. ΠΟ ΠΡ ὈΘρΡΎΘΙ ΠΟ ἢ, ΒΟΠ θη ποίη αϊρ' ΒΟ Θίηθη, 8588 ΘΙΠΘΓ 

ΜΘΏΣΖΔὮ] πϑρδίννου Βοβυταμηηρθη, ἀοΥ ἀἰθ σϑῃθ βΒρυϑοῦ] 16 ῃ6 Οθ- 

δίδ ὰηρ ἀ08 ϑ'ιαϊζθβ δηρϑρϑββδί ἰδ, ΠῸΡ δίῃ Μιπαάθγμοιῦΐ νη ροβι θη 

βορθη  θοσβίθῃθ: ἄπηρος, ἄνουσος, ἀπαθὴς χαχῶν --- εὕπαις, εὐειδής. 

φ- 
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γΟΓάΘη ; ἡϑοκί Ζθιρθη 68 6416 Ηδησβομγ θη ἀ6. ουϑίθῃ ΟἾδββο, 

ὙΥΔὨγΘηα α16 ἀρτιρθη ἀγχοῦ ΤΠτανγϑμα]αηρ' 465 Ασουβαίνβ 1 θη 
ΟΟθηΘΕν 68 ἄθιῃ Ζβδιητη πδηρ' ΔΩ ΖΌΡΔΒΒΘΗ ΒΌΘμθη. Ρ] αἰ ΓΙ ΠΡῈ 
ὉΠΙΊδΡΊ]Οἢ ΒΟΠΘΙΠΘη ΤῺ α΄ἷ6 γοτίθα ὁ ξεῖνος ὁ Σάμιος: ἄθῃῃ 

»ἘΕΤΘΙα]ηρ ἃὰ8 ϑδιημοβί ἰδ 818 Δῆγθαθ 80 ρβββοῃὰ υπᾶ δ ]16Ὲ, 
γ]6 αῃΖυ ϑδδδιρ τὰ Μυμαθ Ἃ65 ΕζΖάῃ]οσβ. πὰ 48 ἀδγῆ ἴδῃ 
ἀθηη ΒΟΒ ΘΒ ἢ σΟ}] δύο ἔγαρθη, σϑύῦτη ἴῃ ἄδπὶ Π)]] ΘΙ πη 
εἴτε --- εἴτε χαί ἀυγο! ἀθη Ζαβαίζ θεοῦ ποιεῦντος 416 Μὸρ]ΠΟΒΚοΙΐ, 
4485 ἀ16 ΕὙαρθ οἷπο γθῖῃ Ζυ [8}]10 6 86ὶ, ρουδάδζια διαβροβο Β]ΟβΒθῃ 
ΓΟΙῸ ΘΩ 8011, δ γθηα ἀοο ἢ ἀοΥ νου Ηογοαοί ρονϑμ!6 Αὐβάχυαοκ 
(συντυχίη) ΘΌΘπ δἰ οΥ ἀν α16 σ8η2 οἱ ρθη! ΒοΖθιομππηρ; ἰδ (ναὶ. 
Ζ. Β. ΠΙ, 121: εἴτ᾽ ἐχ προνοίης --- εἴτε χαὶ συντυχίη τις τοιαύτη 

ἐπεγένετο), υπὰ 1ἢπ|,  γῸ]]}}6 ΘΓ σΟΠ ΘΙΠΟΙ ρσὔϊ ομθη Εὐραηρ 
γθάθῃ, δηᾶάθσθ ὑπαὶ τ 6  ρ]υρο ᾽ δμάπηροπ, σν]6 θείῃ τύχη 
χρεώμενος (Π]|, 139) ἃ. ἀρ]. χὰ ἀἰδροίο. Ββίδπαθῃ. ! 

Π, 18 βρυϊοθύ Ηθγοαοί ἀ16 ΒοΙγοβίαπρ' 5, 416 ΒουΟΠ ΠΟΥ 
νου [᾿ηἰογ -Αορυρίθῃ ὑπαὶ ᾿ΠΒΌΘΒΟΠΘσΘ 468 1)61]18. νγάσαθῃ 1τὰ 
Τιααΐα ἀοΥ Ζοιύ ἀοθν ψογίμθ]6 ἀ6ν ΝΙΒΟΙνγ 6116 νου]αβιρ σοθθῃ, 
[115 δηάϑυβ ἴἢγ Γ,8πα ἴῃ ἀθιηβο] Ὅθη. Μ888θ γν16 ὈΙΒΠΘΡ Ζὰ δ ΒΘῈ 
[ογιΐδηγο. ΝΣ νοὰ ἀον Εἰ δδαπρ 465 ΤΟΥΓΘΙΠΒ ΚΆΠῺ ΠΙΘΥ 
16 Ερᾶβ βεὶμ, πἰομέ νοὸῃ ἀν Ζυϑῇτηθ β6η6 " Νίαββα πϑοῖὴ ἀ6Γ 
ϑθοϑοιίθ ἢ1η:2 νγῶβ 8011} αἷἰβο πθῦϑθηῃ ἄθῃ 816] βπηροιηβββθῃ 

τ Μδηὴ ἀνθ τὴν Θηίρορηθη, ἄδ85 Γὔγ ἄθη ἔγοιηταθη ίηη, ὑγϑ]ομοὺ ἴῃ θἄθι 

ἔοΟ] συ μού ούρδηρ ἀ1ἴ6 Ηδηα ἀογ Ὑουβθδπηρ οὐ] οί, αἱθ Καίο- 

ϑοΥῖθ ἄθβ Ζ011118 80 ραῦ 818 πίοῃί νοσῃδηάθηῃ 80]. Οδῃζ σἱοίϊρ; ΔΌΘΓ 

ἀδιαῖὺ ἰδὲ ἀ16 ὅδομῃϑθ πιοηΐ δρρϑίβδῃ. θθπη δαΐ ἀΐθβθηλ ἰδηαραηκίθ ἰδ 

416 ϑομθιάπηρ 116 Υ Βορθθθημοιΐθη ἴῃ ͵16η6, α16 Πη Θ᾽ ΒΟἘ] 16 θη ΑΒ ο θη 

ΘὨΒΡΥΪηρθη, ὑπᾶ ἴῃ Β0 1006, ἅϊ6 βΒοβοῖηθαν ΖΓ Ἀ]ΠΠἘ[ρρρ 8:πα, ρογ δυΐ ρδιί- 

᾿Ἰομ6Υ Εἰηγκιιηρ Ὀογαμθπ, ογβῦ γϑολῦ ἀπτηὅρι!οῃ. θη γᾶῦαμ) 80]]16 

ἀΔ5 ρ᾽δαδῖρο αου ἢ ἄρτι ΝΥ δ]ίθῃ ἀϑὺ αοίῃοις 80 θῆρθ ασθῇζθῃ ΖΊΘΗΘΩ ὃ 

ΨΥ Δτατα 501] 16 ἀϊθ8θ πίοι δ Οἢ πα η8ο]1οἢ 6 ῬΊδπθ ἀπᾶ ΑἸ βίο βέθη Ὀϑϑίῃη- 

Βυββθα πᾶ Βουνοσγιθη Κὔηπθη ὃ [0488 ἄθῃ ΗΔ] ἸΑΥΠΒΒΙΘΥ Ζυσ ΜΙΠᾶ6- 

βίθῃ 646 ἀογζρθ βϑοπάρσγαμρ' για ἰδέ, α105 Κύὔπηθῃ νἱθ]] θοῦ ὈΠΒΘΓΘ 

Βοιλθυκαηροη Ζὰ ΥὟἼ, 1817 ἀδγίδυη 6] θη. 

Ιῃη ἀδογ ᾿οἰζίθῃ (νἱθγίθη) Αὐ]αρθ βοῖποὺ οοπιπηθηϊιγίθῃ Αὐϑρᾶθθ νϑυβυομί 

διθίῃ ἀἰθ δηροσνθί οι θη Υοτίθ αὐγὴ αΐθ ἔο]ροηᾶθ Εγνβριηρ σὰ τϑομί- 

ἔουθ ρθη: (ΘΩΠμ ΒΟΜΟΒ] 16 ογρτὅββουσηρ 818 ἀ16 Εσθηρ 468... .. 

Αὐϑδ]β νοσιαϊμάογ 81]πιϑἅ]10 16 Υ̓Αββϑυωθηρθ, αἷθ βιοῦ δὶ ἄθὺ Ν1]- 

ΒΟ 6116 ρου 6 ϑἴποῃ Αὔἶσοσ ουρίθββί,".͵ 8488 Ηοσγοάοί ϑάοοιμῃ. Πιθύϑῃ 

πἰομὺ ἀθηκί, βομάθση μὰν ἄρῃ Ζοιζρυπκί ἴῃ Αὐρ δββί, ἰῇ θ᾽ θυ 

ἀϊο ΝΒ θη 7686 Αθοκοῦ ἀρουμδαρὺ πο ὗ ΤΑΘὮΓ ΘΥΥΓΘΙΘΏΘΗ Ὑ6Τ7- 

ι.- 



[888] ΗοτοδοίδίΒοιϑ Βιαὰΐθη Π. 17 

γυονγίθη: ἣν οὕτω ἡ χώρη αὕτη χατὰ λόγον ἐπιδιδῷ ἐς ὕψος ΠΟΟῊ ἀ6Γ 

Ζυδβαίζ: χαὶ τὸ ὅμοιον ἀποδιδῷ ἐς αὔξησιν ὁ ΙΟΘΟἢ γογτηδρ᾽ --- ΡἸΘΙΟῊ 
δ] ηϑο υπα Κυάρον --- ἴῃ ἴἢτῃ πιο μβ ΑΠάΘΓῸ5 Ζὰ ΘΕ ΚΘΏΠΘΗ 
818 οἷπ (αἰ ΗΠ ἀ6Υ Βορίθιοῃ. ἴῃ οδρ. 14 νου κοιησηθηάθῃ 
ϑαΐζο: αὕτη γάρ ἐστι ἡ αὐξανομένη [86. χώρη] ἀπά εἴ σφ' ἐθέλοι -- 

ἐς ὕψος αὐξάνεσθαι δηροίογρ.6) ΜΙΔΡρΡΊ Δ] ΚΙ σα ηρ,, α16 ἀυχοῖ 

οἷῃ ἰησυροίρίοβ χαί τοῦ ἄθια Τ᾽ οχί νϑυβοβημ ]Ζθῃ να. (6 Γ 
Οἱ ΠΒΙ οἢΐβνο ] ΒΥ] ]ΏΒΟΙ ΠΙτηταΐ Ζὰ ἀον ἀθτὰ ΟΥρΊη8] Κοιποδυσορβ 
ΘΕ Βρυθομβοη θη ρ]θομδβθβοῃθη ΤΥ σπάπηρ βοῖηθ Ζυβαομί: ,1 [86 
Ιδπα φοθβ Οἢ υἱβίηρ δ8ηα ρτόονίηρ δὶ {Π18 ταῖθΆ.) 0116 πιομί 
ΔΌΆΘΙ ἀοΥ Βαϊβαίζ: τὸν ἐπίλοιπον ζὰΠ ἄθῃη ΝΥ ογὔΐϑθῃ πείσεσθαι τὸν πάντα 
χρόνον Αἰγύπτιοι οἴπθ ἔγοιιάθ Ζυϊμδαὶ βοὶπὸ 888 416 Υοτχία ἴῃ ὃ 
ἔθ]θη (Δ Όθυ πιο ἴθ Βὶ απᾶ Νὴ Ὀονγοιβέ ἔγθ! ἢ πιο β σορθη Ἰἢγα 
ἘΟΒΙμο. ΑἸ]οῖπ βἰ6 βῖπα πιοῆΐ πὰ ν]ρ ΘΗ ΘΒ ]ΠΟἢ, 48. τὸν 
πάντα χρόνον 8165 ,416 ρσᾶῃζο Ζυκυμῖ Ὀοαθσυϊοί,, ΒΟ ΘσῚ 516 
ΤΟ θη δύο ἀθη ΕἸΠαγΟΚ 61 π68 ΘίγοθθηΒ πϑο ἢ ὈΘΙΠΠΟΟΥ ἀπα 
ΡΘαἀδηβομοῦ Οοπδιρκοιί, ἀδ8 ἀπβούοη Αὐΐοῦ ΘΌΘηδΒ0 ἔγοιμᾶ 
716 Βθίπθη δηΐκοη [ηἰουροϊδίου ρϑϑαῆρ 18. 

Ιοἢ Κοῦγο Ζζὰ ἀ6ὺ Βϑι βϑηορο ἀον Οδριΐθὶ σΖυγάοκ. Ζα Π, 
θῦ, 11 Ε΄. :2 τὸ δ᾽ ἄν τις τῶν θηρίων τούτων (46 Γ᾽ ΘΙ] Πρ Θη ΤΆ]ΘΓΘ) 
᾿ἀποχτείνῃ, ἣν μὲν ἑχών, θάνατος ἡ ζημίη κτέ. ὈϑημοΥϊκί δίοθιη: ,|16 

Ὑγοτία τὸ δ᾽ ἄν τις βΒ'πα νογαϑομρ, νγ6 11] ἄθιῃ ἡθαΐγα] θη ΒΕ ]δίῖν 
Κοιποῦϊοὶ Βοζίθμαηρ τὰ Νδομβαίζθ οπίβρυιομί. Ἠογοάοῦ βοισιθὉ 

ἄοῃ, ρομύ δὺβ ἄθιῃ ον ]δαΐ βίη ῦ Αθυιββουπηρθη πἀηζνοιἀθαϊρ ὨΘΥνΟΥ: 

μὴ καταχλύζοντος αὐτὴν τοῦ Νείλου υπᾶ πνοὶΐοῦ ἀπΐθη: μήτε ὃ 

ποταμὸς οἷός τ᾽ ἔσται ἐς τὰς ἀρούρας ὑπερβαίνειν. Μὶἱὶὸλὲ 1,οἰτοππθ, 

ον βομδου᾽ Β απᾶ βοινοιρηδυβουβ ἀρουρθν)ίβαηηθ θη ἀγα μρΒν ΟὐΒΟΒ] ρὉ 

ταὶς Ηθοδς σΖαγίζοκυνοῖδβί, ἴῃ ἄθιη ὥὅδίζθο οἷπθ βίδιε δῆ Τδυΐο]ορῖθ χὰ οζ- 

Κοηηθη (Φοῦγη. ἃ. βᾶν. 1817, 49), ἀδζὰ υὶγὰ βίορβΒἨ. Ὠθαΐθ βομυγθυ ἢ 216- 

τηδηα Θη(ΒΟ ἢ]! Θββθῃ. 16] ον γὔσθη δῦοὰ αἴθ ογίθ ἐς ὕψος δῇ Ὀοιάθῃ 

ΈΘΙ]Θὴ νοὶ ἀθν Ηδπηᾶ ἄθβ [πἰϑυροϊδίουβ ΠΟΥ. 

Βοὶ Ηθσγοάοί (ἄθπῃ Ὠ:ο  θυβίθ!]θη τ 16 βΌΡΠΟΟΙ. ἔγαριη. ὅ1ὅ Ν. Κὔπῃθῃ 

Δ]ΠΠΘταϊηρβ πἰοηΐβ Ὀθυγθὶβθη) Ὀορορηθὶ ὑπ8 ([84118 ταὶγ ὩΙΟμ 8. οηΐρδηρθῃ 

180) ἀ16860106 ῬΆγαβθ ποοῦ χυννδ]ἤπια), [Π}6118 δῖ αἴθ Ὑουρδηρϑηβοὶΐ, [Π6115 

δα αἀἰθ Ζυκυπῆι Ῥοζορθῃ, αἀδυαηΐον συγθίη8] τοϊΐ ἀθὰ ἀυγορ ἄθη Ζυ- 

ΒΔΙΩΤΊΘΠἤδηρ ρσΟοΐθηθη ΘΙ ΒΟ η Κοπάθῃ Ζυβδίζ τῆς ζόης (1, 8ὅ ἔπ. υπᾷ 

ΥἹΙ, δὅ2 ἢη.), βοῃβί οὔθ ᾿θάθῃ Βοὶβαίζ (Η, 178: 1Π, θὅ: 1Π|, δ: ΙΝ, 1817: 

ΥἹΙ, δῶ. ὟἹ, 128: ΥὙΠ|, 140: ΙΧ, 27: ΙΧ, 18: ΙΧ, 106). 

Βοιϊδυῆρ, 1, 6ὅ, ὅ ρσοπίριὶ 68 νυο]]δίϑηιϊρ, ἄθῃ, νὶθ 80 ϑυῆρ, ΓΑἸΒΟ ΒΟ ἢ 

οἰηροβοίζίθῃ ΑΥΟΚ6] τὺ ΨΔΙΟΚΘΏΔΟΥ σὰ ΕἸρθη: τῶν δὲ εἵνεχεν ἀνεῖται 
[τὰ] ἱρά ---. 

Ῥνωῶν 

-- 



18 απ ΡΘΓΖ. [586] 

ὙΜΟΪ] ὃς δ᾽ ἄν τις ἃ. 8. ΨΥ. υπᾶ 80 δαὶ Πιοάογ΄. [0 νγάγαθ ἀϊ686 
Βοιμουϊσαηρ ἀυγοι Κυύρου ΒΒ ψουνγθιβαηρ δὰ βοῖπ ΡΥ Δ ΒΘ ἢΓΘ 
8. 51, 18, 12. 4δ]8 οὐἹοαϊρὶ ουδοῃίθη, θη ἀοΥ ἰγο Ἴ]οηθ6 ὐϑι- 

ΤΌΚΟΥ ἀ1656 Αὐϑαγαοῖκβυνθῖβο δῦ δὺβ Ηογοαοὶ βοϊβὺ νῦ]]}1ρ; ἃ8- 
ΤΟΙ Ομοπα 1]υβίσισὶ μδιί6. Μδῃ νουρ]θομο νὸν ΑἸ]οὰ ΠῚ, 99, 12: 
ἣ δὲ ἂν γυνὴ κάμῃ, ὡσαύτως αἱ ἐπιχρεώμεναι μάλιστα γυναῖκες ταὺὑτὰ 

τοῖσι ἀνδράσ! ποιεῦσι, γγο 416 οΥΚοηπαηρ ἀϊθβοσ Οὐμβίγα 0. ΖῸΓ 
ΘΟΒχ ΘΙ θαπρ ἣν δὲ γυνὴ χάμη (1π 8ἃ1|16η ΗἩδηἀβοΥ  ἔ6Π ΔΌΒΒΘΟΥ 

ἴῃ ΕΚ πμδὸὰ Οδϑιβίοσγα, ΠῸΣ ἴῃ ἀοὺ ΑἸάΐηα ἀπα [τη ΘΙ ΘΒ του 
Μοαϊβοδίιοη] τὰ Ῥαγιβια. ἃ πδοῖὶ ίθι ἢ) ρϑδιησί μι. ἘΣΘ 8118 
ΒΙΘΠΟΣ ρομόγί ΙΝ, 99, 2ὅ---26. Οονδη! ΔΌΘΟΥ νγαγὰ ΠΙΟΥ ἀϊθ88 
ΟΡΥΔΟ ΘΒ (ἀϊ16, ΠΘΌΘΗΡΘΙ, 80 δ] ἰδ ψι6 Οἀ. σ 28ὅ---286) 
γὙΟὮ] ἀδγυχη, νγ61}} ἀογ ΗἸΒΙΟΥΪΚΘΡ βαρθη τν ] 6 : γ Ιοἢ 65. ἸΤΏΤΩΟΡ 

αἴθβοσ ΤΏϊοσο Εληον ὑδαΐίοηῃ τηϑρ᾽, 68. ουγαγίοί ᾿ῃη αἀ16Β6 106 --- 

Βαγίθ --- ίγαΐβ, ἀθν Τοᾶί, πίομῦ ν]8] δῆάθυβ 818 ψὶθ ϑίσαθο 
(Ρ. (88 -Ξ 1022, 160 Μοϊπ.) βαρ: ὅτῳ δ᾽ ἂν θύσωσι θεῷ, πρώτῳ τῷ 
πυρὶ εὔχονται.! --- ϊηοΙη μη Π ἤθη ΜΙΒβνθυβίβ  Π185 ἰδ ΟΥΘΉΡΔΓ 

416 Ἰοομίο Τυάθαπρ ἀον [ΠΟ ον] ἴθσαμρ Θηἰβρυαηρθη, ἀ6 Γ᾽ Ἰηδῃ 
ΠῚ, 118, 24 Ῥορορπθῦ: ἐγὼ εἰ μὴ περὶ πολλοῦ ἡγεύμην μηδένα ξείνων 

(!. ξεῖνον) χτείνειν, ὅσο! ὑπ᾽ ἀνέμων ἤδη ἀπολαμφθέντες ἦλθον ἐς χώρην 

τὴν ἐμήν ----. 1)6} ρθη. ρΡ]1. νναγα ΠΊΘΥ ΡΘΥΝ]ΒΒ ΟΠ ΘΙΏΘΙῺ ΟΒΓΘΙΌΘΥ 
οἄον Οὐτγθοίοσ οἰ ηρ τί, ἀΘΥ α16 (6116. ποῦ τη θ᾽ πητ] μΠρ᾽ 

815 δ] η80η νογβίδηα: ,--- ἰῃδὺ ΠπῸ ΒγΔΏΡΟΡ αγῖνοι ἴο ΤΩ 
ΘΟΙΠΙΤΥ ὈΥ δάνϑγβα Πα 8 βου] α νοῦ ὈῸ ρυΐ ἴο ἀθαίμ, ψϑγοπα 

1 Ῥαΐάν, 4888 ὅστις νοῃ Ηδσγοᾶοὺ πῃϑῃγῖδο]ι ρ]ϑῖο ὅς ἀπᾶ ΘΌθηβο ὅς ρ]ϑίςἢ 

ὅστις ρορσδυοῃΐ νὶγὰ (μἰθσ Κοιηπιῦ ποσοῦ ἀϊθο γουθιμᾶπηρ τὸ ὃ᾽ ἄν τις ἴπ 

Βοίγδομι), νϑυρ]θϑίομθ δὴ Κυὥώρον ὅ1, 8, 4 (δῦοῖ Ὀ1δ]οκί. ἄγῃ.) πα ἐγ 

ἀδ8 ογβίογθ ἱπβθθβομᾶθγο ίγανθ᾽ Β Ἀθυυ 6 ΕΠ πἰθυβαμαηρ, Ορυβο. ΠΠ|, 2866 

88ᾳ6ᾷαβὄ. ΕΠΘη ννοιΐοσθη Βϑὶθρ βοῦν] ἐγ αἀ1686 Οθυδαοῃβννθῖβθ, 818 ἐζγ 

αἴθ ἴῃ ἄθῃ Ηδηαβοιγ θη (468 Ποσγοαούθιβομθη  οΥΚοβ, 6 ἀθγ Ηἱρρο- 

Κυδθβοιθη βουυ θη, 2. Β. Π, 14 δη.; ΟἹ, 84 ἤη.;: ΥἹ, 99, Ζ. 7 νι. 1,.) 

Βίθσθοίγρθ Ατὶ ἄθὺ γοσχάργθῃηββ ᾿ἰϑέοσι ᾿Υ̓́, 149, 34, γο ἤθῦθη ἄθπηι ἐπὶ 

οὗ ἅἄογ Νυϊραία ἄθυ ϑυβίθ Ῥγίβίῃυβ ἀπ᾿ οὗ, ἀθγ γϑδῖῖο. υπὰ Ὑίπαο. δθθσ 
ἀπὸ τοῦ (ἄθγ δῃοσοῖῦν, ἀπὸ τούτου ἢ) ἀδγθὶθίθη, ταὶ ΒΒ υ] ο ἢ χὰ 
ΒΟ γθῖθθη δύ: Οἰολύχου δὲ γίνεται Αἰγεύς, ἀπ᾿ ὅτευ Αἰγεῖδαι χαλεῦνται ---. 
Αὐοἢ ψϑηΐρο ΖΘ ]θη νοσθοσ ἰδὲ δῦ ἀταμᾶ ον Αὐἰογδί ἀΐϊοβοῦ Ηδηά- 

ΒΟΥ ἔθ μο] 4850 δὴ 16 Κ'[6110 408 ἐπί ὑμβοῦοβ Τοχίθβ ἀ488 ΒΡΥΔΟΒ]Οἢ σ8ΠΖ 

ΘΌθηΒο ζυϊδϑβὶρο (βίσχυανθ ρ. 262) ἀπό δὺβ Ξ'ΥΕ ζΖὰ ϑῃίῃθιπμηθη: τῇ δὲ 
νήσῳ ἀπὸ τοῦ οἰχιστέω Θήρα ἡ ἐπωνυμίη ἐγένετο πᾶ ἀπὸ τοῦ ἔπεος τούτου 

οὔνομα τῷ νεηνίσχῳ τούτῳ Οἰόλυχος ἐγένετο. 



[δ 8 1] Ηογοάοίθίβομθ 5 ιάϊθη 11. 19 

ἀοοῖ Ῥχοίθιῃβ πὰγ βϑίηθη Αρβοῆθα γὸὺ ἄθιῃι ξεινοχτονέειν (716 
65. Ὀ61 ἀον Βϑοδρί ]δίΐοη 468 Οθάδηϊκθηβ ἴτὰ ΕΟΙροπάθη μοἰββί) 
δυβαγίοκοη Μ11}} απα ἀ6᾽ ϑαΐζ ὅσοι --- γώρην τὴν ἐμὴν ΘΌΘΠΒΟ Ζὰ 

γΘΙβίθ θη ἰδβὺ ντῖθ ἀἴ6 σϑῃηζ ρ᾽ ϑιομαγ ρθη βαρ θαον ΓΧ, 26, 11: 
ὅσαι ἤδη ἔξοδοι χοιναὶ ἐγένοντο χτέ. οὔδν 1, 214 ἴῃ.: ὅσαι δὴ βαρβάρων 

ἀνδρῶν μάχαι ἐγένοντο. 

Ιῃ ἀδγ νοῃ ὥὥὔρδϊίογθῃ, ᾿πΠΒΘΒομ θυ νη Αγϊβίοίθὶθβ, 8ὸ νἱδϑὶ 
Ὀοηὐἀϊχσίθηῃ Βοβοργθί θαπρ 4685 Κυοϊκοά!]β Ποῖβδί οὃβ Π, 68, 9: ἔχει 
δὲ ὀφθαλμοὺς μὲν ὑός, ὀδόντας δὲ μεγάλους χαὶ χαυλιόδοντας χατὰ 

λόγον τοῦ σώματος. 1)}16 ἰοἰσίοῃ Ῥγχοτγία α]16 ΙΘἢ; δὰβ [ο]ρθηάθῃ 

ατνάπαάθη ΕΣ ἀηθομί. 
1. δ΄ῖΊΆΘ ἔθῃϊθη 61 ΑὐἹβίοίθ!θβ (Ηϊβί. δῆτα. Π|, 10 ἔπ. -Ξ 

0025, 9---10), γο 816 ΝΙΘΙ Δ Πα νϑυτηἰβδί. 
2. Ἰῇγο ίθαηρ' ἰδὲ οἷῃθ ἀπῃροβοβιοκίθ, 4 816 διρθῃ- 

ΒΟ ΘΙ μ ΠΟ. σὰ μεγάλους ρΘμὔτοη ὑπᾶ ἀοοῃ ἄδνομ ροίγοπηὶ 5ἰπᾶ. 

ὃ. ὅθ. βπα {πίβϑ σα 16} ἀμ ΔΒΓ. 
4. ὅο] 0 ἢ οἵη Μδυρι παϊζυβαῖζ Κοηηΐθ ἀυγ ἢ ἀΔ8 σουϑηρθῃθ η4θ 

χαὶ ὃ νεοσσὸς χατὰ λόγον τοῦ ὠοῦ γίνεται Ἰ6Ιομΐ νογϑηϊαϑϑί πγογάθῃ. 

)}ὶο ον νου πάσηρ, χατὰ λέγον αὶ (νοῃ 1, 184 ἀπᾶ ἀ6Γῃ 
ἀδβϑιρθβὶ οἰηβί νοῃ δίθιη υἹοπρ οὐ καπηίθηῃ [ηϊουροϊδίϊοῃ : χατὰ 

τὸν αὑτὸν δὲ λόγον χαὶ οἱ Πέρσαι τιμῶσι ΔΌΡΘΒΘΙΘΠ) ἴῃ ἀΉΒοσθ Τοχί 
Θ γέλοιο συτὰηρθη ἀπα ΜΙβδυογυβίβηα θθθ ογζουρί. Π, 109, 1 

5016 68. Ὀ61 ἀ6Γ' σοῃ Κυΐροι νουρβ οι θη 6 ΑἸΒΒο μοι ἀππρ' ,468 
{4]530 ἤθη (]οββθιηβ'ί βρη Βϑνυγμάθη ἤδῦθῃ: ὅχως τοῦ λοιποῦ χατὰ 

λόγον [τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς] τελέοι. 1)45 γίῃ6 1} 4685 Ν᾽ ϑιβίδη 688 

γρὰ αἀἰθβήαὶ ἀυτοβ αἋὯ5 ΟἿΣ Ὀορίδηρί. Εθθηβο βοϑαθαίοι 416 
ῬΏγαβθ βοβ]θοβίνγαρ νου δ] Ἰββιηδββιρ ΚΠ, 86, 1 (τὸ δίθιη ἀδ8Β 
ΒΙΟΒΕρα μοὶ, Πδηρθ υπᾷ Κυΐρον ταϊύ ἴἤγθιη (ον Ναίαν θυ βδομθ 

ὩΔΟ,ς, πίῃς ἂγρ' 165). ΜΙ|ΙΣ υ  ΠΠ188΄ δύ λόγος δύῃ 
Ι, 186, 4 (π ΗΙΒΌ]ΟΙΚ δαΐ ἀθη τϑρϑ τη ββίρϑη ΘΟ Β6] ἀν ΒοΒγ- 
τη4 Ζ16ΡΘΙ]βο θη): Π, 18, 14: Π, 14,1: Ν, 8, 4 νιθάργζα- 

ΘΘΌθη, σψϑηγομα ΝἼΠΠ, 111, 11 χατὰ λόγον Δ|]Θγα!ηρΒ -- χατὰ τὸ 

οἰχός (80 ἰθίῃ) Ζὰ βθίζθῃ ἰδὲ. Υδβ 801} 65. ΔΌΘῚ Ὠθίββθῃ, ΘΠΗ 
ΝΠ, 9ῦ, 16 νοι ἄθῃ νησιῶται ραδαρί ὙΠ, 816 Β6165 ὑγΒρ ΠΡ] ἢ 
ῬΘΙΑΒΡΟΥ ρούγθβθη, βρϑϊοσ ΔΌΣ ΙΟΠΙΘΙ σοηδηηὺ ΟΥάΘη χατὰ τὸν 

αὑτὸν λόγον χαὶ οἱ δυωδεχαπόλιες Ἴωνες οἱ ἀπ᾿ ᾿Αθηνέων ὁ ΗἸΘΙ 50]] 

χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον χαί τη οἴπθῖη Νία]ϊθ ῃἱοῃὺ ΤΥ 818 θη 

Ὀ]οΟΒ565 κατὰ ταὐτὰ χαί, ΘΌΘηΒ0 γγιθ΄6 θααἀθαίοη (Κτάρου ποῦ Ὑ δοκο- 
Π86Γ), νγὰδ ὙΘΟΘΙ ταῦ ἄθιῃ ΘΡΥΔΟΒρ γα, ποοἢ τηϊί ᾿σρθμα 

4 “- 



920 αοπιροῦζ. [588] 

ΘΙΠΟΥ ἀοΥ Βραθαξαηρθη ΥῸΠ λόγος ἴπ ΕΠ ΚΙδηρ σὰ ὈΥΠΡΘΏ ΙΒ. 

διδθίῃ ἀθδογβοίχι ὰ5 ἀθιηβο θη αταπᾶθί, ταῖν ἀθιηβθιθθη Βδομίθ' 

ὉΠ4 ΘΥΌΠΟΚύ ἰὴ ἄθιῃ ϑαίζα οἷηθ Εουίβοίζσαηρ ἀν 1, 142 ρορθῃ 

ἀ16 ΔΒΒ ἢ 1658] ἤθη ΡΥΒΓΘΠΒΙΟΘη ἀν Ζνο ! διδαίο-ΙΟΠΙΘῚ ρθ- 
ΕΑ σίθη Ῥοθιῖϊς, 416 τὰ. Εν. Κοὶπ Οτίθοθθ δ8 ἄθη ΥὟ οτίθῃ 
ΠΟΥΔΌΒΙθβθη Κοππΐθ, 1 80 ὙΥΘΠΙΡΘΙ 818 ΟΙΘΒΟΙ ψΘΡΙ ΘΙ 108} 6 

Οϑάδηκο μ16. ταὶ Κοῖπον 06 Ὀορτύπαοί σῖγα. 1)885 ΓΟΥΠΘΥ α16 
δωδεχαπόλιες Ἴωνες ΠΙΟΙ τα ἀ6η σοὴ Αἰμθη δὺβ Δηρθβιθαθ]ίθη 

ΖΒΒΙΩΙΊΘΏΪΆΙ]Ί6η, Ἠαίία σὰ 4116 [16 ὈΘΓΗσΒΒ ὑηθοῦ ΗΒιΟΥΙΚΟΥ 
Ι, 141 ρσοβερί. δοιηῦ γᾶν Ν᾽ ΔΙοἸκθηδοῦ Βιομου] ]ἢ δυΐ το ΠΡΌΤΩ 
νερα, δἷβ ὃ ἀθῃὴ δομ]υββ 465 ϑαΐίζθβ 818 θοῦ ΜΔΙρΡΊΠΔ]ρΊΟΒΒ6 

Που]οιἰθίθ. ΝῸΓ τηὰδβ ΙΏ8Π 8118 Βρυδο ΒΟ Π θη 16 δὰ βδοι ἤθη 
ατάπαθῃ ἀθῃ ρϑῆζθη δαὶ ἀδμΐῃ νουνγθίβοη. ΕΒ ἰδὲ ἀδὺ δοδί- 
Ὀάνῃρο Βυυάον ἀθβ ϑομ] ββδαίζθβ νοῃ 1, 134. 

τοι τυ ὔτηον Κυύρου β οὐἅμηθ 10ἢ, 061] 516 βῖοῖ! δυΐ 
ἀθυλβο] θη ΒΙαιῦ νογοιηϊσί νουῆπάθη. νηδύς (1, 84 πη.) ἰδῇ πιομύ 
ΠΣ φροθίιβοῃς, ΒΟ θη 8ΔΌΘἢ ΙἸΟΠη180ὴ (γνρ]. ῬβΒ. ΗἸΡΡοοῦ. ἀ6 
δία Ρ8858.)};:; 61] Ηργοάοί Ὀοροριθὶ 68 δυββοὺ 1, 81 (πογδυΐ 
Κυάρον 8]16 1] γϑυνγθιβι) δυο ΠῚ, 42. ἸΡ, 1]. -- δον θϑδῦν 

ἴῃ ἀογ Ῥῆγαβθ: μισθῷ ὁμολογέοντες 86, δ 1δὲ ΚοΙποθνγορθ ἴὼ ἀρ 

Οδϑηθῦν σὰ νου ϑπ6]η, βΒοπάθιῃ τη ΑὐΒιοδύ ρονᾶμ]ῖ, νγ61}} 
ἀϊὸ ἀρυρθβομθη ἘΠ ΔΙβαυη (ἔχ ΡῬυγοῖβθύ πὰ Ἃἃ16 Ααΐ- 
ὈΔΡΟΘΌΘΥ ὩὰΓ 416 881 ζυιβοῦθη ἀθη" ἀγοὶ ΒορΥβ Π]ΒΒΟΪΆΒΒΘΗ 
Βαίζθηῃ, τα πὶ ἰκοη ΕΘ] ΒΟθη ἀτὴ ἀθη ῬΊΘῖΒ πᾶ Κοὶη Ηδηα6]- 

ΘΙΏΒΥΤΘΙ θη βίδ  8η4 : νρ]. ΓΤ γβίαβ 1, 8. 29: ἐγὼ δὰ τῷ μὲν ἐκείνου 
τιμήματι οὗ ξυνεχώρουν. --- Ἐπ ]Π1Ι0ἢ σὰ 806, 8---9 (061 ἀον Βο- 

ΒΟ χοιρυηρ ἀθ8 ΕΠ ὈΔΙΒΔΙΛΓΌΠΡΈ - ΟΡ ΔΒΓΘΠηΒ) παὶ ἄἀδὺ {γϑ ἼΠΠ0}6 
Οὐδιητηδϊκοῦ ἴῃ Κϑῦχῃ ρα] μον οῖβα ροὶγγί, ᾿πάθη 6. 1Π 
ἄθα ὥϑῥαϊζε: τὰ μὲν οὕτω! ἐξάγοντες, τὰ δὲ ἐγχέοντες φάρμαχα 

1. ΜΙΟῚ ουϊπηοχὶ ἀΐοβοῦ ἀοογδ ἢ νοη οὕτω ἴπὶ ΚΙ ΠΘ νΟη ,80, Οἢη6 ὟΝ οἰΐθυθβ, 

Οἶπθ οὗνγαβ ΝΥ οἱΐθσθθ ΖζὰὟρ πη  δη 16 νογυνυδηᾶΐο Βοαθαίζιηρ ἀοΥ ῬΑΥΌΪΚΘΙ : 

,50) ΟὯπΘ α8855 ΘΒ το οὗναβ σι Ὀοαθαΐθῃ μδεῖο', ἀ16 ἰοῃ δὶ ΡῬΙδίο 

ἴῃ Θἴθοῦ υἱϑὶ ομδπαοιίθη [6110 ἀθβ ιυτωροβίου (217})) σψιθάοσῆπαθ. ἸΟὴ 

τηδομίο αἰθβθὶρ6 πᾶμι] ! ἢ, 64 Θ}18118 ππῖονῦ Απυυθαάππρ ρο] πάθος Μι[6] 

415. ὈΙΒΠΘΙ σϑυβιοῦ πψυγάθη, 8180 ογάμθῃ: δοᾶτε γὰρ ὅτι Σωχράτης ἐρωτιχῶς 
δίαχειται τῶν χαλῶν χαὶ ἀεὶ περὶ τούτους ἐστὶν χαὶ ἐχπέπληχται, χαὶ αὖ ἀγνοεῖ 

πάντα χαὶ οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ τοῦτο [οὐ], σιληνῶδες. σφόδρα γε 

τοῦτο γὰρ (1. σφόδρα γὰρ τοῦτό γε) οὗτος (1. οὕτως) ἔξωθεν περιβέβληται 

ὥσπερ ὃ ἐγλυμμένος σιληνός " ἔνδοθεν δὲ χτέ. Ναῤάτ! ἢ 18ὲ οὐδὲν οἷδε σιληνῶδες 



[589] Ἡονοδοίοιβοῖα 5ίηᾶίθη Π,. 91 

αἴὸ ῇογίε τὰ δὲ τη φάρμαχα ψοιθαηᾷ, ψῖθ βοίῃθ ψοσνοῖ- 

Βαηρ᾽ δαῇ 110. ὐγηΐ. ὅ0, 8, 2 Ὀανγοῖδὶ! ΒΙΟΒΠρ ογκΙασι δίθίη: 

"τὰ δὲ, 86. ἐξάγοντες. Τ61η οὕτω 465 δγβίθῃ ΟἼ164 65 θίβρυιομῦ ΒΙΘΡ 
ἐγχέοντες φάρμαχαί. ΝῸΣ τῆυ88 ΘΌΘη ἀδγατα, 1Οἢ ἀθηϊτζο ποίμυγθηάι!ρ, 
ἐγχέαντες φσΘΒΟΒΥΘΌΘη  Ράθη; βοηδὺ γᾶ 416 ΝΥ παπηρ᾽ οἷπ6 

ΘΌΘΩΒΟ ὙγΘῃΐρ' ΔΏΡΘΙΠΘΒΒθη6 6 ΠῚ, 106 ἐχτάμνων ἀγινέων ἐπώλεε 

ἐς Σάρδις, γγὸ την ΝΑΌΘΥ ταὶ ἀθγ  Υ θΘββουαπρ ἐχταμὼν Ζαγου- 

δ Κοτήσηθῃ ἰδὲ (Μηθθοβ. 1854, ρᾶρ. 481). Ἐπϊπθ ρ]θιομαγθρο 

ΟὐΟΥτυρίθὶ πογάθη τὴν Ζζὰ ΠῚ, 110 π. τοῦ ΗΠ]6 ἀθῦ ὈΘΒΒΘΓΘἢ 
Ἡδη βου δ ηΐλτη 116 δυο ρθη Κῦὔππθη. 

0} ἄδογρθηθ τϑηοῃουοὶ ΚΙοιρκοιίθθ ἀπᾷ Κοιητηθ Ζὰ 
1, 104, νο, Ὀοιϊδαῆρ Ὀοϑιμουκί, ἀϊ6 νομὴ ἀΠβθυθιη Η] βίου ΚΟ οὔθ η 

Θ 6 ]αββθπθ ΕὟΡ ΔΟῸΡ ἄθπι ΠΠΥβρυιηρ ἀογ ΒΟΒΟ ποι ἄππηρ 6ἰχί 
Ὅ0}] ἀδ}ῃ1η Θηβο ἢ θάθη νογάθῃ Κϑηη, 4855 416 ϑιύ[6. β: σβου ἢ 

Ὠἰσπς νὴ ἀθῃ Αθρυρίουῃ Ζὰ ἄθῃ Νϑροσῃ, Θῃθὺ ὑπροκοηγχί σῸὴ 
ἀἴθβθη Ζὰ θηθη ροἰδηρί ἰδ. ΤΠ ὙΠῸ ἈΠΥΘΕΥΒΟΠΘΙ ΠΟ. ἰδὲ 
68 ἀοοι, ἀδββ ξδαπδίοτυιαϊθ Νορθγυῦϊκου ψῖθ αἀ1ἴ6 Μοηρυϊίᾳα ἀπ 
ΑΚΚα (σ 6]. δου αι, πὴ Ἡθυζθὴ νοῦ ΑἴΊΚα Π, 103) νοῃ 
ἀσγρθβομθη ΟὐἸξαγοι ἢ ἴββοη Ὀογλησὶ σοσάθη βοῖθη. Ατὴ πάρ 
Ἶἦθη65 ἰθῃγυθίομβθη ΑἸ Βοβηϊ 65 δὲ ΔΌΘΙ τηθίποθ ΕΟ ίθηβ. οἷῃ 
ἘΧΆΌΪΘμΙ ΔΒ ΒΟ 646 η ἴῃ θη ΥΥ ογίθῃ : Φοινίχων ὁχόσοι τῇ Ἑλλάδι 
ἐπιμίσγονται, οὐχέτι Αἰγυπτίους μιμέονται [χατὰ τὰ αἰδοῖα], ἀλλὰ τῶν 

ἐπιγινομένων οὗ περιτάμνουσι τὰ αἰδοῖα. 

Π, 1017, 2: τὸν δὲ ὡς μαθεῖν τοῦτο, αὐτίχα συμβουλεύεσθαι τῇ 

γυναιλί: χαὶ γὰρ δὴ χαὶ τὴν γυναῖχα ἅμα ἄγεσθαι᾽ τὴν δέ οἱ συμβουλεῦσαι 

τῶν παίδων ἐόντων ἕξ τοὺς {μὲν ).2 δύο ἐπὶ τὴν πυρὴν ἐχτείναντα γεφυρῶσαι 

80 ροιηθίηΐ, ννῖθ ἀ16 Ὠιοηΐοσ ἄγρια εἰδέναι ἃ. 46]. σοὈγϑασηθη (Υρ]. β΄ οΡἘ. 

Ῥμίϊοοί. 960 οἄοῦ Νιοῖ σὰ Αηἰὶρ. 301; νἹϑ]] θοῦ ἰδὲ ἅπο Απίρ. 71 580 

Ζ νϑυβίθ θη). --- (0 488 οἷ γαϊοδημβ [1080 ἴῃ ΒΟΚΚΟΥ 5 Αρρᾶγϑι] οὕτως 

βίαι οὗτος Ὀἱοίοί, πδῦ Ὑνϑῃγβο μι] 1 6ἢ πυϑηὶρ σὰ Ὀοαθαίΐοῃ.) 
Θμῃ τᾶ πίομξ νἱθλθῆν, νῖθ μοὶ ἄθῃ Βονόμηοσῃ ἀογ ΕἸΑ]1 - [86] 

(ΤΎΪοΣ, ἘΑΥῪ ϊδί. οὗ τηϑηκ. 216) οὐδθγ Ῥοὶ ἄρῃ Κδαβοσγῃ (Βυοῖθ, Οὐοτα- 

ἸΏ0η ΡΊδοθ Βοοῖζ ἢ. 4 πὰ [π40Χ)]ὺ γσορ 6 θη ὅπ ββ θη ΖΒΔΙΑΤΉ ΘΠ ΠΔΩΡῸ 

ΔΌΒΘΠΘη ἀδγέ. 

16 στἱοβεῖρο Υ οὐ βίϑι ὰηρ σὰ Μιὶπαθβίθηῃ ἰδὲ δ ΙΗ, 129. 9 σοβίδτί 

ψοΥάθη πα πᾶοὴ ΝΗ ΠοΥΖυβίθ]]θη: τὰς μὲν δύο μοίρας. Εϊπθ ργὔββοθ 

Ζ8ἘῈ] νοῦ ἘΔΠ]ΘΗ, πὶ  ομθῃ 16 ῬΑΥΠΚ6Ι μέν ἰπὶ Ππουοἀοίθίβομθη Τοχίθ 

δυο δ] 6 ἰδὲ, μδὺ ΝΑΡΘΥ Ζυβϑιη Ηρ Β[6}}} (ΜΏθιηοβ. 184, ρμ. 482). 

8016 πἰομ δ ΠΙ, 831, 22. ΠΙΘμοΥ ρομὄγθι: εἰρομένου ὧν τοῦ Καμβύσεω; 
ὑπεχρίνοντο αὐτῷ οὗτοι χαὶ δίκαια καὶ ἀσφαλέα, φάμενοι νόμον (μὲν) οὐδένα 

»Χ 

μὸν 

“Φ“2 



90 αἀοπροιξ. [540] 

τὸ καιόμενον. αὑτοὺς δὲ ἐπ᾽ ἐχείνων ἐπιβαίνοντας ἐχσώζεσθαι. ταῦτα ποιῆσαι 

τὸν Σέσωστριν, χαὶ δύο μὲν τῶν παίδων χατακαῆναι τρόπῳ τοιούτῳ, τοὺς 

δὲ λοιποὺς ἀποσωθῆναι ἅμα τῷ πατρί. νοστήσας δὲ ὁ Σέσωστρις ἐς 

τὴν Αἴγυπτον χαὶ τισάμενος τὸν ἀδελφεόν, τῷ μὲν ὁμίλῳ τὸν ἐπηγάγετο 

τῶν τὰς χώρας χατεστρέψατο, τούτῳ μὲν τάδε ἐχρήσατο. --- [)16 

γγογίβ τῶν --- χατεστρέψατο 51η64 νοττη8 15 νοὴ ἰθιη τί Βθομὶ 818 
Θἷ'πθ ἀπροῦτραο (ἀῦοΒ ἀυγοῖ Ἰἢγο ἴΠπηνο]]}]8ὑδ πη ἀρ] 11, Ὑ116 
10} τηθῖηθ, 8δἷ8 Επ]θὰ ρος θη Ζοί ομηθίθ) ὙΥΘἀθυβοπρ δὰ8 
ἄθιῃ Απίληρ 468 Οδρι 618: τῶν ἐθνέων τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, 
ουϊκαπηΐ γογάθη. [Ι͂ἢ ἄθῃ ϑαίζριθα τοὺς -- πατρί δὶ ΚυάροΓ 
ἀ16 Ἐν Βπαπρ ἀ6γν Οθιμδ]]η Ἃ68 ΘΘΒΟΒΙΒ ὙΘΥΤΩΪΒΒί, ἀπ ΘΓ 
ΒΟΒ]ὰρ φυγϑι 6] πα νου, χαὶ τῇ μητρί ογρϑπΖοπα δἰηΖαζΖυ ρθη. 1)26Γ 
Απβϑίοββ βοῃθιηΐ ΤῺ Μ͵Ὸ8] Ὀορτάπηαοί, ἀ8485 Ηδθιτ 68] νου]. 

ον Βα] α16 δ οτίθ ρ]θι 4115 ἐὰν οἱ Ε]θτη, τυ 68. Β᾽οἢ 
ἀυγοῃ βοῖπο ΕΠ ΘΒ Υ]ΠΟΙΪκοί πἰπα βοίηθ {Πηνο]]5 8 α] ρ] θ᾽ ΘΌθη 
8.18 Β0]οῃθβ νουγϑϊῃ. 16 Ηδηάμαθο ἄάᾶζΖὰ τηοομίθ 416 Ν᾽ ου Κοῃπυηρ' 
ἀ68 μέν 8011 Υ]ὰτ ὈΙοίθη, οἷῃ [Ππηβίδηα, ἀ6Ρ δύσῃ 12] ε, 14 τηϊη- 

ἀοβίθηβ 416 ΕΒ] απρ ο΄ η65 (ἀθτὴ Ζιιβδιητ ἢ ἤδηρ᾽ ΜΠ] ΘΥΒΕΟΙ- 
[6η66}} δέ ἴθ τϑῆγοσθη Ηδπαβοθυι θη δον γκί ἢδί. 

1,116 Ποιββί 6ὃ8. νοὸὴ Ηοιμοῦ, οΓ ᾶρ6 ἄθῃ ἅρυριβοῦθῃ 

Αὐΐοημα! ἀν Ηθίθμδ ΦΆ σοκαπηΐ, ΔΌΘΙ ΝΡ α16 αΙΟὨ ΘΟ 6 
1αγβίθιαηρ; 468 ὑγο᾽ ΒΟ θη Κα]θρθβ ΤΩ] ΠΟΥ ρϑοϊρτθί ὈΘ μάθη 
πα ἀδύαϊα Ὀ61 οι ροίδββθῃ, δηλώσας ὡς χαὶ τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν 

λόγον" δῆλον (1. δηλοῖ) δὲ χατὰ παρεποίησε (8ο ΒΕΚΚ.) ἐν Ἰλιάδι ---. 

Μοῖπθ Αθῃάθγαηρ θυ θιβοῃῦ ἀοσ Αἰ] ρϑιηθὶη Ὠθυυβομθηαθ ὥργδοι- 
βοργδϑυοῃ. 1016 δοῦγοιθου ΠᾶΌΘη ΠΙΟΣ σούδᾶθ 80 ροὶγτί ΜὙ16 

ἐξευρίσκειν ὃς χελεύει ἀδελφεὸν συνοιχέειν ἀδελφεῆ, ἄλλον μέντοι ἐξευρηχέναι 
νόμον χτέ, ἢ 16 δομᾶγίο 468 ἀὐδρϑιηβαίζοβ ὅϑ8ι ὨΙΘΡ (Δ θυ 418 2. Β. ΥΙΠ, 

42 ἢπ.) 416 Ομ ββίνραγ 1 Κ6 1] νοῦ μέντοι Καιιπὶ 818 ΘΗ ἢ Ύ] Ὁ Θυβομοίηθῃ. 

Αὐυΐ ἀ16 οι! αβδυνοσίθ 468 Οδρί618: ἐν τούτοισι τοῖσι ἕπεσι δηλοῖ χτέ, ΚΔ πη 

πλλῃ Β6ἢ ρΊ]ΘΙ ΟΠ Ά118 Ἰηϑοίθσῃ Ὀθγαΐθῃ, 418 516 διιρθηβοβϑί 116}. 488 ΟὈΐρθ 

ΜΙ ΘΟΘΥ Δα ΖΑΒ πθη Ὀθδίϊμητηῦ 5᾽η4. ΟΡ 810 ἅἄργίρϑθῃβ σοῦ Ηθτγοδοῦ 8 

οἰρθηοῦ Ηδπα Πουγϊϊηγθη ΟὐΘΥ ἀ16 αὐθῆζθῃ ἀθὺ Πίοσ Ἰδηρσθὺ ουκδηπίθῃ 

Τηὐθγροϊδίϊοη β᾽ 6 ἢ τυϑιΐθυ θυβύγθο θη, 818. ᾿ϑῃ ρΘηΘΙ ἢ ρ]  Οἢ δπηϊταμιΐ, ἀΪ68 

ἰδὲ ϑίῃθ ἀθὺ νίϑίθῃ ἀθγαγίϊρθῃ ΕὙρθη, ἴῃ Βοίγοβ᾽ ἄγῃ ἰὴ ταΐν νου]ϑιιρ' 

ΖυτοΚἢδ]απρ' Δαξου]θρθ. Μιὸ ουγβ ρ]  οἤθπὶ Οἰθβοβίοὶς ἀυγο ρϑη σύθ δηθ ΚΘ 

ΤΩ ΘΥρο δύ! Οθ 1886 δῖο ἢ} οὐ᾽ πἰοῃξ τηϊῦ ν ] ]οσ ΚΙΟΠ σοὶ 418 ΒΟ] ὴθ οΥ- 

γγϑίβθη, πὰ τηδὴ ἱμαΐύ νἱθ] ] ον θὲ δἴμϑθηι 80 νυἱϑ λο ἢ νογιηβί] ἐθίθῃ 

Τοχίθ, ννὶ6 68 θυ μογοδούθίβοῃρθ ἰϑΐ, Ὀθββϑὺ ἀδύϑῃ, βῖ0 ἢ} ζιιηϑοῃ δὶ δυῖ αἷθ 

Βοβρυθομιηρ 80] 6 Υ Ὑ  Υἀθυ θη Ἶἶ880 2 ὈΘΒΟ γϑη θη, ἀϊθ βίγθμηρ' ϑυννθίβθδυ 

-» 



[541] Ἡοτοὰοίοίβονα διηάίθη 1]. 3 

ΤΏΘὮΥΘΙΘ. θαθτο ΗἩργδιβροθοσ, σϑίοῆθ 1117 ἴῃ. χατὰ ταῦτα δὲ τὰ 
ἔπεα χαὶ τόδε [τὸ χωρίον 866]. Λ΄ ΔΙοκαπ. οὐχ ἥχιστα ἀλλὰ μάλιστα 

δῆλον ΒΟοΒγΘΙΌΘη, ψϑθγομα ἀ16 Ηδηα βου θη οἰ ηβίχητηιρ δηλοῖ 

(,65. ΘΡἢ81105) ἀδγθιθίθα. Τ.6" ἀπρογβμ]0}}6 οα 6. Βα ]θούοβα ΟΘ6- 
ὈΥϑυαο σοη δηλοῖ Δ06Ι᾽ δὲ τηϑίποθ ΕἸΘΟ ίθηΒ ΜὙ|6 ΠΙΘΡ νοῃ Υ8ιί- 

ΟΚΘηδ 6. πα 6 πθὴ ΝΔΟΒΟΙροτη (8. ]ἸΘἀο00 8 Βομοη ΘΟ να Βο τ᾽ 8 
Βουιο σαηρ τὰ [Θχῖο. Β6γοα.), 80 δοὰ ΠΙ, 82, ὃ β6ὶῦ Ἰθῆον 
νουϊςδηπὶ πογάθῃ ἴῃ ἄθη ϑνογίθῃ: χαὶ ἐν τούτῳ δηλοῖ χαὶ οὗτος ὡς 

ἡ μουναρχίη χράτιστον. Μίοιη ΕἸ ηνγαπα ἔλθ! : (πο ὐ ΑΘΥ δὰβ ἋΘΓ 

ῬΟΌΟΙΒουυβομ δ δυδαομθηάθ ΜΟΊ δΥΟ ἢ, βομάθτῃ ἀοΡ Κυοϊβίδυΐ 
ἀογν Ἰ)ηρθ, ἀν δοἢ δυΐ ἀϊθβϑοη Υορθ ψιθᾶθυ Ζὺῦ ΜΟΙ ΔΙΘὮ]Θ 

Ζυγ οΚΗγ, δῦ ἀοὺ Βϑνγθὶβ ἀν 416 Οζα αἰ θβοῦ ΒΘρΡῚ ΘΓ Πρ Β ΟΥΤη“ 

τηδομίθ ᾿ἰϑιομέ 4156. ἀρουβαθῃ!} νουνγουίθη σογάθη. Α]]6ῖη 16 θη 
ὙΝΙΔΘυΒρυοἢ βοθ]ᾶρι ἀ6ν ΒΟ ΌΠΟΚ δυΐ ἀθῃ ὰγζ νοσδηρθμθπάθῃ 
ῬΑγΔ]]ο]βαίς ὨΙΘάΘυ: χαὶ ἐν τούτῳ διέδεξε ὅσῳ ἐστὶ τοῦτο ἀριστον. 

Μδῃὴ βοῦγοιθθ ἀδθοσ τοϊΐ οἰποῦ Δϑπαθυιηρ, α16 ὑη8 ΒΟΠΟἢ 80 
μδπῆρ 818 πόΐιρ δυβο τ θηθη ἰδέ, δ ΒΙΘΥ : χαὶ ἐν τούτῳ δηλοῖ 
χαὶ οὕτω ὡς ἣ΄ μουναρχίη χράτιστον. 

ἪΠΙ|,124, 8: ἐργάζοντο δὲ χατὰ δέχα μυριάδας ἀνθρώπων αἰεί, τὴν 
τρίμηνον ἕχαστοι. ὅο 50 ποίμνγοηα!ρ Ζὰ ἱπίθυρυαηρίγθη υὑπα Ζὰ 
ΒΟ ΤΟΙ ΌΘη, ὙΘΠΠΡΊΘΙΟΙ ἀἸθβυηδὶ βόμομ τὰ Ασομοίυρυβ ἀθυβϑὶθο 
ΕΘΒΪΘΙ 510} νουίδηα (ἑχάστην), ἀν Π, 1608, 18 (Καλασιρίων χίλιοι 
χαὶ Ἑ ρμοτυβίων ἐδορυφόρεον ἐνιαυτὸν ἕχαστοι τὸν βασιλέα) ἴῃ Ηδηά- 

ΒΟΥ θη ἀοΥ ουβίθῃ ΟἿδββο πα ΙΧ, 93, 9 (οὗτοι φυλάσσουσι ἐνιαυτὸν 
ἔχαστος) ἰπ ΒΟΙΟΠΘη ἀθν ζυγοίίθῃ ΟἾδββ δηροίγοθη τῖγά; δὴ 
ουβίοθυϑυ 6116 Ὀιθίθῃ πάτα! ἢ αὶ υπα δ, δῃ οἰ ζίουου ον Νθαϊοθιβ 

γΟῺ οὐβίου Ηδηα ἕχαστον. 1156 106. πηνν 1 ἀν! 6 ΑΒΒΙΤ Δ] τι ηρ; 
ὈΘΠΔΟΒαγίον Υοογίθ μαὶ δύο 11, 166 1π. οἷπθ ὈΙΒΒΘΡ ποῦ Ὀ6- 
τη κΚίο πτὰπρ ογζθυρὶ ἴῃ ἄθιῃ ϑαίζθ: οὗτος μέν νὺν ὃ νηὸς τῶν 
φανερῶν μοι τῶν περὶ τοῦτο τὸ ἱρόν ἐστι θωυμασιώτατος, τῶν δὲ δευτέρων 

νῆσος ἡ Χέμμις χαλευμένη. ΟαΘΥ 50116 ΗἩδγοαοὺ ψγ ΚΙ ο,. Ἡδοβάθιῃ 

ΠΟΥ α16 Ηδαυρίχμονκν γα!ρκοῖς 465. Ουὐΐθβ ροπδηηί ἢδί, [ον Δ ΏΓΘῊ : 
ΠΐοΓ θη Πιηρθη Ζυγθιίΐθη ΒΔΏΡῸΒ ΔΌΘΙ δύ ἅ16 [Ὡ86] ΟΠ ΘΙΏΙΩΙΒ 

βηα Οὔδὺ οὔθ Βονγθὶβ ϑαθυηϑηῃ Οἱ ]θποίθη, ἀπ ἀδάύτοι ἄθη Ὑὸρ 

σὰ ΘΌΩΘΙ [ἴγ α16 ΕἸΚΘΗὐπ188 ὑπ 4 ΒΟΒ] ΒΒ] 10 ὴθ ΑἸΒΙΘΥΖυηρ δ ἢ αθΥ 

Πἰοῖοσ ᾿Ιθροηᾶθη ϑομβδάθῃη. ΝΣ 80 υἱθὸὶ] τϊγα τὰ8η ΤῊΪΓ νἱθ]]ϑὶο ἢ ΟἿ ΠΘ 
οί ίουθβ Ζυροῦθη, 858, [4118 δῖ 116, 19 χαὶ ὡς ἐς Σιδῶνα τῆς Φοινίχης 

ἀπίχετο ἀητοὶ θᾶΣ ἐοὶσίο 117 χατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα χτέ., ἀθγΥ Τοχί Κοίῃθ 

ἘΠηΡαΒβο οὐ] το, ἅϊθ πίομέ Ἰοιοὐ σὰ νϑυβομιωθγζθη ψἄγθ. 



24 ΟΠ ΡΟ 2. [542] 

ἀϊο πηι κα γαϊρβίο 99 ναύυατῃ ἔληστ οσ ἀοο ἢ νομ ἀἴθβθη δεύτερα τὴ 
ΒῸΪΡ ἤδη Ἰκοίη δἰ ζίρθβ Ὧη, πᾶ Ὑγοβμδ] Ὁ 80}}06 οὺ, ἀϑὺ Μοἰβίεν 
ὈΙᾶποὺ ἀπᾶ παιάν μοῦ Π γβίβ ]Πὰηρ,, ἀϊθβιηδὶ οἴμθ 80 ρϑυαπάθῃθ 
Αὐβαγποῖκβυγοῖβα ρονϑῃ}] ὨΔροη ΕἾ ΒΟΙΣΙΘΌ νἹΘ] ΘΓ ΒΟ Π6Γ- 

ΠῸΒ: τῶν δὲ δεύτερον --- Ἠ 6 ποχί ρσγοδίοβι την 6], ψι6 Βδν- 

᾿Ἰη8ο0ὴ νὔ]]1ρ' ΒΙΠ Πρ τη 85 ἀθογβοίζί. ΟΣ 5160} ΔΌΘΥ ἀδυδῃ β[οββθῃ 

5016, 4855 416 Αἀνουβαινραγ καὶ πιο ομῦ Ὀ61 δεύτερον βοΐ (δεύτερον 
δὲ τούτων), ΘΓ 561 δαΐ Βίβ ] πη νϑυνΊθβθη ψ16 ΠΙ, 128 1η.: Δαρεῖος 

μὲν ταῦτα ἐπειρώτα, τῷ δὲ ἄνδρες τριήχοντα ὑπέστησαν --: Υ᾽, 81: 

τοὺς μὲν Αἰακίδας σφι ἀπέπεμψαν, τῶν δὲ ἀνδρῶν ἐδέοντο (᾿αἱὐ Κυάρο Γ᾽ Β 

Απη.)}; ΝἼ, 86 1η.: καὶ οἱ μὲν ταῦτα ἐποίεον, --- τὰς δὲ ἄλλοι ἀρχ'- 
τέχτονες ἐζεύγνυσαν. ἩΘγοαοῦ 16 0ὲ 65. ΘΌ6η ῬΘΥΒΟΠΔΙΡΙΟΠΟΙ 8 80- 
ὙῸ}] 815 θη βἰ6 νουϊσοίθπάθη ΑὙΕΪκ6] δὴ ἀἷθ ριΖθ 4685 ϑ'δίζββ 
Ζὰ 8[θι θη ἀμα 416 Ααἀνουβαθνραγ οὶ ἀηγη6]0 ἀδῦᾶπ Ζὰ 
Κηϊδρίοη, οἰπα Εὰρσοη τ ΟὨ ΚοΙύ, σοη νγο ομ ν ἀον ΟΘ γα νοη 
ὁ δὲ --- ἀλλά (8. Κυάρον χὰ 1, 117, 8. 2) οἷῃ Ὀοκδηηίον ὥρΘοΙΔ]- 
ἴ4.} ιβί.1 

1 ιο αἴοβο Ἐπ ρϑηἑ τ  ] Οἢ κοῖς ἀοΥ Ὠθγοάοίθιβοθη υπίαχ ΠΙΘΥ 8 ΟἾΏΘΥ 

Ἰοϊομβίθη Τυάρθυπρ ἀογ {0 θυ] 1 θίθγα πρ τα ΒΟ α] 4 1ρ᾽ ἰ8ι, 50 παὺ βὶ6 ΝΠΙ, 2ὅ 

οἷπ Ρ,ΊΟΡΟΒ Μιββνθυβίξ 1588 Ἀπ οἷπθ βοῦννθσθ [η θυροϊδίϊοη ΘΥΖΘΌ ρθη 

πη νογάθοϊζθῃ ἢ] θη. ΙΘἢ πιθίηθ ἐΐἷθ ΕἸ ΠΒο θθαηρ 6 δὺβ ΥΠ, 228 

Θηἰηοθηθῃ οτίθ τέσσερες χιλιάδες, 4ϊ9 νοπ Ο. Ηροτγαθὰβ (8 μγο. 1868, 

01 ---ὃ10) ἴῃ νο] ]!δίδηπαϊνσ ἀρθγζθαρθηαου ΟΥ̓ οἶβθ ϑυνιθθθὴ ψογάθηῃ 180. 88 

ατγάμπαθ Βῖθὺ ἴἤγθ Κυδι ϑυβοῃὄρ σὰ προ βομοίπθῃ (θη σὰ Μίη- 

ἀοθβίθῃ ἰδὲ αὐτο 70η6 Ὠδυϊοραηρ, αἰθ τᾶπ ἐγ οἷπο ϑπαρ!] ρα Βα] θη 

50116, νοῦ ἄθπι δἰΐθῃ ΔΘ πἰοῃῦ ρομθ]} ψογἄθῃ), 80 ἀδγέ ἰοὴ νἱθ]- 

Ἰϑιομῦ Δυβηδἢβυγοῖβθ (848 ὈΘΊΘΥΚΘη, ννᾶβ ἸΘἢ 80 δϑπῆρ σὰ ὈοιμθυΚθη 

ὈΠύΘΥ]Δ5Β6, αἀ888 6ἢ) ΒΟΠΟΠ ᾿δηρΘ νῸῚ Ηθγϑθὰβ ἀθγος ρσοηῆδα ἄϊθβοὶθο Β6- 

τς ΜΘ ΒΕ γα Ὡρ; Ζζὰᾳ σϑῆδὰ ἀθιηβο] θη Βθβαϊίαίθ ροδηρί νᾶ πᾶ δι μθαΐθ 

(μδοι ἔδβϑί ἀγθίβδῖρ 988 γθ}) δὴ 7667 Ατραιηθηϊδίίοι. ἀπᾶ ἰἤγοια ΕἸρ6Ὁ- 

185 ὈΠΘΥΒΟΙ οΥὶ ἔθδίμα]θ. --- ΝῸΡ ἴῃ οἷποὺρ ΚΙ] ἰρκοιῦ δὶ Ηθγϑθαβ 

σοιγτὺ (αηα ἄδγαπι 8]]6π Κοηπὶθ ἴθ δυῦ ἀϊθ ἥδοῃμῃθ ζΖαυγᾷςοκ), πϑι Π ἢ 

ἀδυΐη, 8488 οσ τῶν ἴῃ τῶν μὲν χιλίοι ἐφαίνοντο κείμενοι νεχροί ΔΓ ,(ἀθηιοη- 

Βίγϑα ἱν΄ ρουγδασηΐ π1611. ΕΒ ἰδὲ ν᾽ θ αθῆγ, θη ἴῃ 76 ηθηη ΕΔ116 ννυγαθ 

ταδ Ομ γάρ νθυηΐββθῃ, ἀλθ Βϑ] αὐ ϊν πᾷ ρ1Π0 Θίπθιι τούτων γάρ ροίοῃ, 

γν]ὶθ 850 ΟἷἿ᾽ ὈΘθ6Ὶ Ηογοάοί, Ζ. Β. 1, 210, 14: ὙΠ], 1δ4, 12 οἄον ΠῚ, 14, 

19: τὸ ὃὲ τοῦ ἑταίρου πάθος (41686 υ]ραί-1,6ϑαγὲ πᾶ πίομί 88 πένθος ἀθ γ᾽ 

Ὀοδβίθῃ ΗΔ βου θη γα νοῖ δίῃ πᾶ Ζιιβδιιθηῃδπρ σού γβοῃ ρ- 

ἐογάθγ) ἦν ἄξιον δαχρύων, ὃς ἐχ πολλῶν τε χαὶ εὐδαιμόνων ἐχπεσὼν ἐς πτω- 

χηΐην ἀπῖχται ἐπὶ γήραος οὐδῷ. ὈῖθΒοΡ αθογϑαο ἰδὲ τηθγίδο νογκαπηὶΐ 

γγοσάθῃ ὑπ ἢδὺ ψιθάθσμο] ἀΐθ ΕΠ ΠΒΟΒ ΔΙ ππρ οἷπθβ γάρ ἴῃ ἀθσ συγθί θη 

Ἡδηβοῃγ ἴθμο14886. νϑγϑηϊαδδί, 80: Υ̓Π, 187: οἱ [γὰρ οἴχ. 50] πεμφθέν- 



[848] Ηοτοἀοίοίδοιο δίαάΐθη Π. 25 

θθηθ  ογἀοΥ ΌΠ185Β νοη ἔχαστοι ΟΥ̓ΙΠΏΘΥ ΤΟ ΔΌΘΥ 8Πη 616 
ϑηϑίορα Οοτταρίοὶ ΠΙ, 18, 12 (ἢ ἀ6ν οΒ] ἀθγαηρ 465 βοροηϑπηΐθῃ 

ΘΟΠΠΘΗΠΒΟΠ6Β «(165 ΑΘΙΒΙΟΡΘΩ): ἐς τὸν τὰς μὲν νύχτας ἐπιτηδεύοντας 

τιθέναι τὰ χρέα τοὺς ἐν τέλεϊ ἑκάστους ἐόντας, ΟΙΣ τδη ποίμνγοπα! 

ΒΟΒΥΘΙΌΘΩ Τημ88: τοὺς ἐν τέλεϊ ἑχάστοτε ἐόντας, σΟΥΔαΘ 80 νγ16 65 

ΓΝ, 180, 21 μοϊϑβύ: χοινῇ παρθένον τὴν χαλλιστεύουσαν ἑκάστοτε ---᾿ 
(Αμάθυα σοαγίοι ἀπα υπδηβίδεδιρ 1ιδὲ ΓΝ, 88, 9: ἀπὸ δὲ Σχυθέων 
ἤδη --- τοὺς πλησιοχώρους ἑχάστους.) αυπι ἀ6Υ ΕΒ Βηπηρ του 

Βομοὶμί 68, 4888 416 δηἰρορϑηροβοίζίο γον θ188 (ἑκάστοτε βίαι 
ἑχάστοισι) ΠΠ,| 114, ὃ ἴὰῇ ΝΒ Ὀορορποί. 

1,184 ἢη. Ἰδαϊοὺ ἴῃ 84116π τὶν ὈοΘἰκαπηίθη Ηδγοάοί- Αὐβραθθη 
(σου οἰποῦ ΔΌρΘΒθμθη, νῸ0 ΜΘΙΟΠΟΙ βρᾶϊοῦ αἋ16 ἤδθαθ βϑίῃ 50]]) 
γγ1]6 ἔο]ρῦ: ἐπεί τε γὰρ πολλάχις χηρυσσόντων Δελφῶν ἐχ θεοπροπίου ὃς 

βούλοιτο ποινὴν. τῆς Αἰσώπου ψυχῆς ἀνελέσθαι, ἄλλος μὲν οὐδεὶς ἐφάνη, 

Ἰάδμονος δὲ παιδὸς παῖς ἄλλος Ἰάδμων ἀνείλετο. δοίη σοι (ΟὐοΥ 

σίηρ ἀοοῦ ἴῃ ἄθη ογβίθῃ ΑΔ ]δρθη Βθη 685 ΟὈΤΉτΘηἾ875) ἀροῦ α16 
γῸΠ ἀουβατηθ, ἴα ὈΘΙΒΡΙ1611056. (πδίγιοίοη Β.}Βο νγθιροπα Βϊη- 

ΟΡ: ΘΓ Βομοίηῦ 65 ἀδῇου ταἱὖὸ Γβαγαν ὑπα α6Υ φτόββθη Μθῃγ- 
. 28} ἀογ Ἠργδυβρο ΟΣ ἐγ βίδα δ σὰ Πα] θη, ἀ858 τοῦ Ἰάδμονος 

δὲ ἀον Νβομβδαίζ θθρίηπθ; Κυᾶάρον τηϑὶηΐ, ἀ888 Ἃ168 ]ομὲ δὲρ- 

ποῃς ον ἘΔ] βοῖῃ Κὅπῃθ υπα ο᾽δαδίὶ ἀδάμπγοι ΗΠ} σὰ Ὀυηρθη, 
4858 ΘΓ 80} ἀνείλετο οἰἴπθὴ Βοιβί ἢ βοίζὺ ἀπα ἀ16 πϑοἢ ]ροπάθῃ 

γγοτγίθ οὕτω χαὶ Αἴσωπος Ἰάδμονος ἐγένετο 418 ΝΔο,δαίζ δηβιϑῃί, --- 

Θ'π6 Απηϑθιηθ, ἀογθῃ {[Ππτηδρ ΠΟ Ὠ]κοὶῦ βοίογι θυ 6}}}, θη τη 
ἄϊ6 δίθ]θ 'πὶ Ζυβδιμτηθηἤδηρα ᾿ἰθδί. Μ|ΙΓ,Ρ νγαγα ἀϊθθθβ ϑ'ιαίζ- 7 η- 
σοι τη, ὑνο οθθθ 8:90 ἢ ἔλθ! οὴ ἀυγορθ ο᾽ηθ ΘΌΘΩΒΟ ἰοιομίθ 818 
ΒΙσοσο Αθηάουαηρ δου ρθη 1ἅ88ι, ον Απ]δθ8, ἀ16 ΕὟαρΘ 80} 

ἅδον Ζυ!δββιρκοιὶ ἀθβ. δέ ἴῃ ΔΡΟΔΟΒῚ ΟΙΠΟΙ τα δββοηάθῃ (ΔΌΟ 

διῇ ἨοΙλο ΒΟ ἢ ογβίγθοϊς θη 46Πη) {Ππ|ουβαομπαηρ, σὰ ἀπίθυΖίθμθῃ.. 
Ι0} Κομππίθ π] ἢ} αἴθβοῦ Νοίμυγομαιρκοιῦ ὑτὰ 8580 ὙΘΠΙΡΟΙ οηΐ- 
ΒΟΒΙ ρθη, 818 10}. ζᾶ δαΐ τη οῃθ }}]61 αὔθ Ζιιβδιητη η- 
βίβ αηρθη ἀπα τιομ σα ἘΜΠΖοΙ θορδοβίπηρθη, ἰηρορθη δυΐ 
Κοίμθηῃ οἰπΖίρθῃ γα ἰγαΐ, α1686. 8 ποτα 816 ΡΥ ΔΟΠΟ ΒΟ ΘΙ Πὰηρ᾽ 
ἴῃ ἰἤγχοῦ Τοίδ δύ Ὀ61 ἀἸθβθῖὴ Οὐδ ὉΘῚ οἰποὴ δηάοσ ΟΠ - 
Βίβ Ιου σὰ Ὀομδπάθ]η, ἀ16 αὐ Ζθὴ, ᾿πποΥ 4} αἀρυθῃ 8516 510 ἢ 

Ὀονορί, υπᾶα αἴ6 Βοαϊπραηρθη, ΜΘ] ΟἤΘη 816 υπίουγουθη ἰδ, 

τες ὑπὸ Λαχεδαιμονίων χτέ., οἄογ ΥἹ, 156, ὅ, ννγο πίομῦ πὺγ γάρ ΘΙ ΏρΘΒΟΒΟΌΘΩ, 
ΒΟΠάΘΤῺ ΔΌΟΘΙ οἵ ρος Πρ ναγὰ (Ζοιίβοιγ, ἂν ὅβίθυσ. αγταη. 1859, 8. 828). 



96 Θ ΟΡ 6 ΓΖ. [544] 

ἴῃ οΥβομδρθμ ον Ὑ οῖβ σὰ ογιτ6]η. 16 ἀθηῃ ᾿θγοαοίθιβοῃθῃ 

Θρυδορ δα ο}! Ὀο γοθπάθη ΕρΡΘΌΏΙΕΒ8. βμα ἴῃ Καγζθε αἴθ [ο]- 
θομάθῃ. ΔΟΥ δ᾽]θπὶ Αμαθτῃ δύ Ἶθηθ Οὐπβίσιοιοῃ Ὀ61 ΏΒΘΓΘ Πα 
ἩΙΒΙΟΥΙΚΟΥ 8 616 ΔΆΒΗΔὨΙΏΒ5]086 6ρ6] σα απάθη: δέ Τὴ 

Νϑδομββδίζ Ἰθμβ ηΐ βΒ᾽ ἢ ἹΠΏΙΔΘΥ 8 61 ῬοΥΒοη δ] -ῬΤΟΠΟΙΆΘὴ 
8 Οὐδ δὴ ἄθῃ 818 οἷῃ βοϊοῆθβ ρϑοσδιομίθῃ Ατοὶ. --- (ΑΜ ΘΥΒ 
ἰδὲ 65. θοὶ Ηοιηθυ, δεῖ ἄθιῃ ηἱοιΐ βϑϊίθη ΖοιραγΚ6]π απ δθοἢ 
δηάογο γογίαγίθη δὴ ἀθὺ ὥριίζθ ἀθγαυ ΠΡῸΣ ϑϊΖθ ΘΥΒΟ ΘΙ ΠΘΉ, 
Πα σγ ]μθη ἄδῃον Κυάρον, θὲ. ϑγπῦ. 80, 1, 11, ἴῃ ἀ!οβθιῃ Β6- 

ἰτδομῦ πιο δῦ τηὖ Ηογοαοί δῇ οἰπο δ αξα βίθ] θη ἀυτῆθ.) ΕΘΠΟ Ζογ- 
ΠῚ ἀ16 Οἰθβδιητηίῃθιῖ ἀ6Γ Δα  οη  βομθη ΕᾺ]]16 ἴῃ ἀστοὶ Οταρροῃ, 
α16 5160} ἴῃ Καγζθ σῖθ ἔοϊρὺ ομδγα Κἰθ ΊΒΊ ΓΘ ΙΆΒΒ6Η: 

Α. ὙΥιοαουβοϊαπρ 468 δροάοίΒοῃ 6η δέ διΒ ἄθτὴ ογαθτ- 
Βδ26. ᾿ 

Β. Δυΐξίτοίθῃ ἀθββϑί θη ἴῃ Νδομββδϊζθῃ δἷποῦ θΟρΡρϑε]-. 
Ροτιοάθ (ἄθύθῃ μοι Ἠδ]ἴθη 1Θαοο ἢ; πιομῖ βίθίβ ρ]θι ἢ- 
τηξββὶρ; δαΒρ τὺ 81π6). 

Ο. ἙΠρΟαΟ ΠΟ. πο αὐ ίβοθμοῦ, ἀυγοῖ ΡΟρΥ ΠΙΟ απ, 
ἀοροπβδς τροὐϊν τῦου ΟΟΘΌΤΔΌΘΙ 465 δέ τῷ δἰ πϑιὴ 
ἀλλα. 

Νδομάθῃι ὙΥ θυ ἴον (δοῖϑ 110]. τηοηδο. 1, 88 βᾳ4ᾳ.} υπα Βυϊίπηδηη 
(ἢ 12, ὕχουτβ Ζὰῦ ΜΙαΙΔη8) ἀ16 ΒΎΘρΘ υἱϑ βοιρ ἀπα σταπάᾶ- 
Ἰορθμπα Ὀθιδηαϑὶί, ΤΠ ΠΔΡΑΥ ἀπᾶ θη (Ἰβθοϑοηάθσθ χὰ 1, 112 
πα Π|, 89) πύάνχομο Βοιμθυκυηροη πᾶ διητ]πηρθη ὨΐηΖα- 
σοΐάρι μαίΐζθη, ἤᾶὺῦθ6 ἰθἢ νοῦ Φδϑῆγθη ἀδβ Οἰδβδιηϊηἰμηδίθυδὶ 

ΖιιΒδΙ ΘΗ Ζα ΒΘ] ]Θ σουβα οί, ψΟὈ 6] την ΠΟΙ ΜΙ ΠΟΒ πἰομίβ, 6 θη- 
[4115 πιο ΕΒ ΘΌΠΟἾ ΘΒ, θηίραπρθη βϑῖη ἀσθ. [Ιοἢ οτᾶμα ἀΪ6 
Θί6 16 α]βο: 

4.1, 188 ἴῃ. ταῦτα δὲ (δὲ 44. Ν]π40}.); 168 ὃ (οἷπ ϑδ'ιαϊζξ ἀοΥ 
8,1165 Τρ ρα νϑυ]ῦγθ, σὴ νυ βίαι ὡς [Ζ.. 2] ὃς ΒοΒγ Ι θ6 ἢ 
ἀγβθη [παδῃ νρ]. ΠῚ, 120 ὁ οἄδν [Ρ, ὅ2 2 δὲν οὕτω δή τι 
την Πο]ρθηάθιῃ 6 ]δι1ν]): 171 ἢπ.; Π' δὅ0 17, 61 8, 111 19, 
120 10; ΠῚ, 81 11: ΙΝ, 66 Βη.: ΙΝ, 81 τὸ.ὀὟ (6 νουπιαίῃο 

ὨδτΆ] ΟΕ : (ἐγὼ δὲν ὧδε δηλώσω, νρ]. ΠῚ, 81 υπὰ ΤΡ, 99) 99 1, 
204 8: Υ͂, 81 16: ΥἹ, 16 14, ὅ8 21, 161 11: ΥΠΙ, 118 28: 
ΙΧ, 68 8, 88 9. 

Β. 1,18 «ἢ, 118 83, 106 1; ΤΙ, 26 22, 89 16, 42 ἴη., 102 6, 
149 τῇ, 114 ὅ: ΤΠ7, 86 21, 69 ὅ, 138.24: ΙΝ, 8 2", 61 14, 
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6 21, 68 11, 94 105, 126 4, 16 ἴῃ." (το, πϑΡθηθοὶ Ὀ6- 

τηονϊκί, δίθιη ἀ88 τέως ἀ6ΓΥ ΗΔΠαΒΟΙ ἤθη ἴῃ ἕως νογϑπαοῦί, 

δΠΥΘΠα ΘΓ 'τπὶ ΚΖ ρ]θιοῆθη ἘᾺ]16 1, 118 8 ἀϊδθβ Αθη- 

ἀθσαηρ, νου ΖΘ τη ππίου βθί. [888 τέως τη ἢ ΓΔ ΥΘ- 
αν δηρονοπαοί τῖγα, οὐ 6}}} συχηθὶδὶ 88 δἰποὺῦ ΑΏΖΘΕ] 

ΒΙΡροΚυδίβομον δίβ ] θη [8. Τ}68.], ἂτὰ ἀθυ  Ποβίθη δὰβ 46 
ΤΏΟΓΡ. 580. ὁ. 16, γγο Ἰηϑῃ βιπη]αγῖρ ἰοῦ: ὡς ἂν μετέχῃ 
τοῦ ἠέρος, ἅ416 Ὀοδίθῃ Ηδηαβο νυ ἴθη ΔΡΟΥ --- ἀδυυπίου ἀ6Γ 

ΛίμάοΡ. υπα Μδγοίδη. --- τε ὡς ὈϊΙοίδη ἃ. ἢ. τέως : δασῃ Ὀδὶ 

ΡΙαίο ὅγιῃρ. 191] Εἰ νσάγαο 1Θἢ. 416 Δ᾽ ον ἀτ ] 10ῃ6 ΕΌσΤα ποδί 
ἡ ΡΟΟΥΤΊΡΊΓ ἢ); Υ, 16, 18 85: ΥὟἹ, δ2 τ; ὙΠ, 189 24, 
160 9", 188 4": ΙΧ, 6 1τη.", 48 188, 68 95, τ0 10, (Θ ογαγᾷρο 
ΠορρΡθὶροσυιοάθπ οὔ πμθ δέ 'ῃ ΔΡΟΔΟΒῚ ϑυβομθίηθη Ζ. Β. Π, 
121 ὁ: ΠΙ, 108 18: ΠΙ, 168 16, τὸ οὗτοι μέν δὺβ ΚΞΝῊῈ ζΖὰ 
ΘὨἐΠΘὨΙΏΘΩ 180, ΒΑ] δυβροιητὶ 1, 184---18δ ἃ. 5. νγ.) 

Ο. 1, 112 18 (γρ]. ἀλλά ἴῃ ΙΧ, 42 28): ΠῚ, 68 16: Υ,, 40 1ὅ: 

ΝΠ, 51 9, 108 18 (ἀδρϑηβαῖζ ἀν Ῥϑύβοπμθῃ ΜῚῸ Ὀδὶ ἀλλά 
Π,11 2 οἀον ΙΧ, 48 16)::} ΝΠ, 22 11; ΙΧ, 60 24. 

Αὐὖὐβ ἀοιὰ δδσαθῃ σοῃ ΜΒ ἰγη ΒοΒΘΙ ΔΙ πόταὰβ ὟΊ, 80 [1η.: 
δἰ 6 Αὐβηϑῇχηθ, σσϑομο ᾿θάοοϊ τη ΔΕΒ οὶ ἀ16 Πδρο] μοϑιδαρὲς:. 
ἄθππ: ἀϊΘ Ὠορρδὶροτίοάθ ἰδὲ πὰ} ἄδγιχη πἰομΐ σὰ Αὐβῆιγαηρ; 
δοϊαηρί, νγ6 1} 416 οἷπθ ΑἸ ουηϑῦνο φσϑι Ὠυροί μϑίβοι, αἴθ δμάθγ6 
ΔΌΘΙ ΜΙΥΚΠΊΘΩ ἰδὲ. Ὑ1616 ἄβηπομο ΒΆ116 (ἀρον σϑίομθ ὙΥ̓ΟΥο ν᾿ 

ρϑρ. 94 σὰὀ νϑγρ]ϑίομθη 180) πυιβϑίθη Ὑ]Ρ ἀμίοΥ «4 βίθ]θη. 19)68- 
δἰθιομθη βίθῦ νοὴ ἄθπι ατὸβ ἀθι ἀπίον Ο' νϑγοιπὶρίθῃ ϑίθ θη 
Θἴη γϑηῖρ δβοιίβ ΠΠ|, 108 1: ἐπεὰν ὁ σχύμνος --- ἄρχηται διαχινεόμενος 

--- ὁ δὲ ἀμύσσει τὰς μήτρας, γχο ἀδ5 [Ππογυγαγίθίθ ἀογ Τμδίβδομο, 
ἀΔε8 ἀ8Δ8 Φπηρα τὰ Μαυίίου οι αἴθβθη {μοι νγοῖδο χογβίδτί, α16 
ΔΙ] ἀθ5. υπρονὔβη!οι ἸΘΡΠδἤθη Αὐβαγαοκϑ δαρ η ΒΟ ΘΙ] 16 ἢ 
νϑυδη δὶ μαί. ἘπαΠΟὮ  ἴῃὴ Κϑαμι του Πομον Ὑ 6156. δὰβ 

. αἸοβου ἀν ἴθη ΠΘΙη6 βούϑὰβ ΓΝ, 189, 11---20: πλὴν γὰρ ὅτι --- τὰ 

δὲ ἄλλα πάντα, πο ῥοίηθ Δϑπάθγαμηρ 465 δέ ἴῃ γέ Βοβ συ ἢ Ὀ6- 
ΤοομΠρὺ 1δὲ ἀπὰ ἀἰθ --- ἸοἸοἰνία --- ΑἸοΙΊΔ]16 παν ἀδεη ὈΘδβίθηί, 
8488 ἀογ Ασθϊκο] 418. βοίομονῦ ἀπα ποδί ρσομοιηῖπδὶ ρα γδαοὶ 1βύ. 

1 Ἰδὲ πἰομὲ δυο ΨΠΙ, 140α, 19 σὰ Βομγοί θη: (ἀλλὴ ἄλλη παρέσται πολλαπλη- 

σίη, ρ᾽οϊοῆνιθ (παο} Κυΐρου ΒΒ ἀθουδιβ ΔΏΒΡΓΘΟΠΘηοσ ψουμαίμιηρ) ΥἹΙ, 

18, ὅ : (ἀλλ ἄλλο σφι παρέσται πενταπλήσιον ἢ 
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Μδηὴ βιθῃί, ἀδ8ββΒ 41686 δποιηδίθ ΟδὈγδα βυγοβα Β᾽ 6 ἢ Ρ6Ϊ 
Ἡογοαοὺ ἴῃ βθὴν δῆρϑῃ αἀσϑῆζοη ρονορί. 4 υπά (' βιπα ὥξροοϊδ)- 
[116 4] Πρ ΘΙ ΘΙ ΠΘΥΘΥ, νοΐ ὉΠ ἈΒΒΘΠΔΘΥΟΥ ΘΡΥΔΟΠΡ ΒΠΟΙΏΘη6 --- 
ἅ6ν ὙΥΤΘἀ ον μο]αηρ' οἄον Ερϑπ 8] 6 0 518 δἰπουβοὶίβ, ἀϊο ὰ ΘΌθηβο 
61 διάθγθῃ Ῥαυκθοίη (16 Θθθῃ ΒΊΟΥ Ὀ6Ὶ μέν) απα ἀΘ6Βρ]θ θη Ὀ6ὶ 
8ηάογθῃ ΥΥ οὐϊαυίθῃ ἀπα ρϑηΖθη ϑαίζρθαογη δυΐξι απηα Ὀ6ὶ δέ 
Β6] 08 δύο δυββουμα! ἀοΥ Αροάοβιβ, --- ἀ6Ρ ΘΌΘη80 ρ6] 1] πάθη 
818. γγ 0] τηοὐ νὶσίθη ΑΠδΚοΙα]6 ἈΠ ἀθυθυβϑιίβ, 416 Ὀ61 ΘΟΒΥ - 
Βί6 ]Θγη, γϑίοῃα πιο Ἠογοάοίβ ον θρ6 Νἰ α16 γογδηβίθ ]ὰηρ; 
465 Ῥϑυβομϑὶ- ΡΥοποτηΘη8 {Π 6116, ἀατοι οἷα ἀ16 Οὐηβίγαοίοι ϑῦχη 

βίγθηθβ ἀλλά Ὀονιγκὶ νἱγὰ (εἰ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν). 80 

ὈΙ6Ιθύ ἀθηῃ 818 οἰνγᾶβ ΕἸρθη το ἢ6 85. ἀπ ἀον ΕκΙάσαηρ Β6- 
ἀὐγαροβ πὰν 8 φυγίοϊκ, ΟΘ6 Γ᾽ φΘΠΘΔΌΘΙ ΘΟ ΒΡΙΌΘΒΘΗ --- ἀθμη ἀδΒ 
δέ τὰ Νιεβοββδαίζ ἀδσ συυθιίθη Ῥουοάθ Κδηη, βίγθηρ' ρΘΠΟΙΏΙΊΘΗ, 

ΔΌΘΙ 818. δἷῃ -ρϑο δ! α}} νοη Α ροϊΐθη --- ἴθηθ πϑαηζθῆῃ ΒΆ]]6, 
ἄϊο νιν ἀσγοῇ οἷη θυ οῆθη δαβροζΖθιοηπθῖ μαῦθη. [ΠΟΘ ΌΘΥ ἀ1688 

1δύ δι μίδοῃ Ζὰ βαρθῃ, ἀ858 ὉΠΒΘΙ Αὐἴογ δ ΔΘΥ ὉΠΡΊΘΙΟἢ γγθ  θγ ἢ 
ΔΡΘΥ ἔγ ΠΟ ἢ. ΔΌΘΙΒ ποῦ ἀπροργθηζίθῃ (θυϑσμββρμᾷγο Ηοιμο Β 
ἀϊοβθη Βοδὺ ἀοὺ ἀγϑρυ ἀρ] θη Ῥαγαία εκ 418. οἵη Καπηβίτ6] 

ἀθογποιησηθη ἢ, 6] 68 ἄδΖὰ αἀἸθηΐ, οἷπθ Πορροὶρογοάθ ἀυγοῇ 
ΒοΒΑΣ ροϊπθγοηαθ Ηθγνουβοθυηρ ΙΠγῸΥ ΘΙ Ζοπθη Βοβίδηαίμ61}6 
ἱΠΠΟΤΠ ΘΒ σὰ ρ] δάθγη. ὅθην ὈΘΖο Ομ μΘ πα ἰδὲ ἴῃ ἀΐθβοια Βοίγδοδί 

ἀϊα Βεοιδισαηρ νοη τότε (ἡ δὲ τότε Π, 149 1, νοῦ" 68. Ὀ61 Ηοσηον 
᾿ τόφρα δέ ρσομοίββοη ᾽δί{6), φ] θην 16 ἀδ5 ΕΘ] θη ἀ685 δέ Ὀ6] ἸΘΠΘῺ 

Νομβαίζοη, ἀσγθη [8] δὰ8 ἄἀδιὴ ψογαάθγβαίζα νγἱ6 οἰνγαβ Θ᾽] 0 5.- 

νουβί ΠΟ ἢ68. Πουνοσρθῃΐ (Ζ. Β. ΠῚ, 114 δ), απα βοῖπο Ηϊηζυ- 

ἔάρυαηρς ἀοτί, νόο αἀ΄6 Αροάοβιβ ἂἱβ. οἰννγδβ [Ππουυγαυίθίθβ απὰ 
{6 υυδβο θη 465. 810 ἀοΥ Ῥγοΐδβιβ σορϑῃηΐθογβίθ!ῦ (νρ]. 1η806- 
Βοηάοσα Π1Π, 8621; ΠΙ, 188 3ε [46πη 488 Οδμθι μα θη ΘΙ ΠΟΙ. 

Κυδη μοι δύ ἀ16 Αὐβηδϑῆτηθ, ἀ16 Ἡδγιθοισαΐαηρ 465 Αγζίθβ αἀ16 
Β6ρ61]: ΙΝ, 61 14: ΥἹ, ὅ2 1: 1, 159 24.) Ἰ)οο ἀ16 Απουῖθη- 

Ὠπηρ ἀΙΘΒ6 ν᾽ τὶ ΟθΌσδ ΟΒΎγΘΙΒΘας δῇ ποῦ ποὺ (Ἰγ ΘΠ ΡΊΘΙΟΕ 
Βαυϊίτηδηη᾽ 5 ἔοιπρ {Πη|ϑυβοβοι ἀσηρθη νοὰ ρϑίογθη ὑΊΘα ον νἹ6]- 
ἴδοἢ ἴῃ ονυνισσιηρ ρΟΌγδομς υγάθη), ΟΝ] ἃροῦ αἀ16 γοι- 

Ὀιπάσηρ ἀἴθβοῦ Νοιύηθῃ τηἱΐ ἋΔΟΥΓ Ζαογδὶ οὐνδηηίθη πα ἀ]6 
ΕἸπβιοἢί, ἀ8885 416. πμβθῦθιη ΠΟρρθ κδηοη σ]ἀουβίσθ μάθῃ ΕΔ1]6 
061 Βρδγοάοί διβηθητηβὶοβ δυΐ Τοχίθββ] σὴ Οὐδ δαΐ ἔδίβομου 
Εὐκάγαπρ ὈΘγΆἢ θη, ψ]6 416 πδορἤοϊρεηάθ Μαυβίογαηρ, ἀρυβο θη 
Ἰϑῆγθῃ 80]]}. 
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1. ΠΠ, 82 14: ἐπεὶ ὧν τοὺς νεηνίας ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλί- 

χων, ὕδατί τε καὶ σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους, ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς 

οἰχεομένης, ταύτην δὲ διεξελθόντας ἐς τὴν θηριώδεα ἀπικέσθαι, ἐχ δὲ 

ταύτης τὴν ἔρημον διεξιέναι, τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς ζέφυρον ἄνεμον, 

διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα ---. 1656. δίρ6 116 Τη88 

δῖον ἄδυτα Εχυσδμπαπρ' πάθη, νγ61} οῖη Ουηρογοῦ 815 οὐ θα 
Ηρϑυτηδηη σὰ δΊρογ. (η. 241, ρᾶρ. 184) ἀδθῃ Νααοίιβαίζ ταῦ θη 
γγογίθῃ διεξελθόντας δὲ ὈΘΡΊΏΠΘΩ [1688,ϑ --- οἷθθ Απμηϑῆπηθ, Ἃ16 

σ8},2 ὉΠΑΟδηρὶρ σοη α6Ρ ΕὟΔρα πδοὴ ἀϑὺ Ζῃ δ ββιρ κοῖς ΘΙ Π6Β 
ἀογαγίρ' σθυδαομίθη Δροαουβοῃθη δέ ἀπ ροαϊηρί ΖαγοκΚΖαν θίβθῃ 
πὰ ἴῃ ἀοΥ Τί σῸ}] νορ βϑηαγ ΠΟ ἤθη [πὐουργοίθη νὸν απὰ 
ΠΔΟΙ ΗθυΔη ΨΘΥΟΥ θη ὑγογάθῃ ἰδὲ: ἀθηπ (απ τοῦ Μαι δ 
Ζὰ ΒΡΓΘΟΊΘΗ) ,ἴη ῥγοΐδϑὶ ΘΟΙΩΤΩΘΙΊΟΥ ΔΙΊ, ἰδιηαθδιη 8|11η646 νοὶ] 
Ρ6Ι 88 58.115 ποίβ, ΠΟῸῚ ροβδιιπηῦ θἃ αὰ886 οὖ ποπάθτῃ ΘοΙητηθιηογϑίϑ 

βαπύ οὐ οδραΐ παυτϑίϊομὶβ οοπηϑηΐ. Ἀδθοϑὶ τηὰ88 68 ποίμυγοπα!ϊρ; 
ΒΘ Βονυγθη θη ΠδΌΘη, τηϑη τηϑρ' ΠῸΠ ὙΥΘΙΟΠΘΒ. ἹΤΏΤΊΘΙ ἋΘΥ ὈΙΒΏΘΥ 
νου ΒΟ Ιρθηθη ΗθΙ τ Ἰ [6] (πίον ἀθηθη ΒΘ 516 Β Ὑ ου σϑπα]πηρ, 
γῸη ἐπεί ἴῃ εἰπεῖν ΟὐοΥ εἶπαι [80 δαοἢ! ϑίθι ἢ] ἄθη τηθιδϑίθῃ Αη- 
ΚΙαπρ ροίαπάθηῃ ἢδι) 'π Αηνθηαπηρ Ὀσ Πρ ΟὐΘ᾽ 65 τηϊἱ ΗϑγοἹα 
[ὰν 445 ὙΥ ΔΕΓΒΟ ΘΙ] οδία μαϊίθη, ἀΔ85 ἋἀΟΥ ᾽ς ἀ65. ΕἸΘΆΪΘΥΒ ἴπ 
ἀποπεμπομένους χὰ Βα θη πα ἀαγοῦ 416 Ηδυβίθ]αηρ' 465 [Δ ΠΉ1ΠΥ5 
ἀποπέμπεσθαι χὰ ΒΘΌΘΗ ἰδ. Κρ]. 416 Β6ι8ρ16]6 ἀἴθβθῦ Οομπβίγαοίομ, 
γγ6]0ῃ6 Τιμβαγαν χὰ 1, 24 σιαϑδιηπιθηρθδίθ!! μαΐ, δαοι ΠῚ, 80 4--ὅ: 
ἐπείτε δέ σφεας ἀπεπέμπετο. 

2. ΝΟΟΙ ΒΟΒΙΠΠΏΤΩΘΙ βίθῃῦ 65. τοῦ ἀοΥ π80} Οδιβίοσα τπὰ 
ϑίοιπ 1646. Βα ἀβοΒΥΙ]ΠἸ]ΘΘη αὐαπαϊαρο θα ΓΘ α6Θη. 
ψυϊ!ραΐί-Π,οβαρὶ ΠῚ, 26 8 ἴηὴ ἄδιὴ ϑ'δίζα : ἐπειδὴ ἐχ τῆς Ὀάσιος ταύτης 

ἰένα! διὰ τῆς ψάμμου ἐπὶ σφέας, γενέσθαι τε [αὐτοὺς 9] μεταξύ χου μά- 

λιστα αὐτῶν τε χαὶ τῆς Ὀάσιος, ἄριστον αἱρεομιένοισι αὑτοῖσι ἐπιπνεῦ- 

σαι νότον μέγαν τε χαὶ ἐξαίσιον χτέ. ΗΟ αὶ ἄδθν Ηδυδαβροθοῦ 
ἀον ΑἸαΐπα υπὰ ἀ16 ΜΟΆγΖΔΏΙ βοίπμοσ ΝΘΟΒΕΟΙΡΟΥ (76 αοο πἰοδΐ 
ΤΏΘ ἢν δοδυνοιρ δου ἀπα Οδιδίογα, συϑπηρ]θϑιοἢ δ Ἀ]]Προν ὟΥ 6186 
Θά ον ΒΟ ΚΙΚΟΥ) οἷη δέ ΖΎΠΒΟΙΘΠ ἄριστον ἀπ αἱρεομένοισι 6]η- 

1 ῖο5 βοβίυρ Ηθτγοὶᾶ, σϑηηρΊοϑ ἢ Ζυνοι οὶ πᾷ νὺῦ ϑιηθπᾶ. ποτγοᾶ. 11, 6, 

ἰἸῃάθηθ ΟΥΓ δ δαΐ αἴθ ρ]θίομῃο ογάθυπῖβ8 ἴτὰ οοᾶ. ΕἼοΥν.2 (1, 2, 2) 

Ηϊηννίοθ, ΗθΥΏΔῊ ἢ ΒΒ [συῃατῃ ν᾽] ον πο ὈΘΒΒΟΥ 8415 Μαιίμῖδο νἱαοθῦ- 

Ιοσίθ απὰ Βγϑάου᾽β ταϊββνθγβίδῃ] 9 ῃ6 Αὐδλδβαπρ νοὶ ΙΡ, 10, 19 (ἀθ 

ἀ14]. ϑσοά. 107) θηρίον Ὀοβοιρίθ. 



950 ΘΟΙΡ ΓΖ. [8648] 

ΒΟΒΟΒΟΌΘη, δαρΘηΒΟΒΘΙΏ]ΠΟΙΩ ἴῃ ἀν ΑἸ ΒΙομί, ἄθη δῖ ἀθυ ΠΟ ΟΣ 

Ζὰ δ᾽ Θάθυη, σοῦ θὶ ἀ16 Μοιβίθῃ 0 }} ρ]θιοἢ Κυάρον. ἀθῃ Νδο- 

Βδίζ Ὀ6] γενέσθαι τε ὈΘρΊΠΠΘη ἰδβΒθη γγο ] θη, Β: Ομ ΠΟ ἢ πὰ ὙΥ Θηῖρδ 
τη ΠΠΑΡαΥ ἀ1686  ουσγθηάπηρ 465 ΔρΟΔουΒοΒ θη δέ ἔτ ταὔρ] ἢ 
οαδυ Ζυ ᾶββιρ 16] θη. 

ὃ. 6Ὺ ουβίδι ομο συγ, ἀθη δ᾽ ΒΟΥ νουγάρθηάοι ατϑιη- 

Ἰηϑ ΟΠ Υ ὨΙΟΥ͂ ὈΟΘρΔηΡΘη πα μαγίηϑοκῖρ [οδίρθμδ]ίθη μαΐ, πόιμιρί 
᾿ ὍὯΠΒ Ζὰ ΘΙΠ6Ὶ ΚυγΖθη Βοιμουαπρ ἀθρον ἀ16 ἡδο  ο]ροηάθ (8116 

(ΙΝ, 12 4): τῶν δὲ δὴ νεηνίσχων τῶν ἀποπεπνιγμένων τῶν πεντήχοντα 

ἕνα ἕχαστον ἀναβιβάζουσι ἐπὶ τὸν ἵππον (]. ἐπ᾽ ἵππον, νρ]. 5. 612), ὧδε 

ἀναβιβάζοντες " ἐπεὰν νεχροῦ ἑχάστου παρὰ τὴν ἄχανθαν ξύλον ὀρθὸν δι-- 

ελάσωσι μέχρι τοῦ τραχήλου: χάτωθεν δὲ ὑπερέχει τοῦ ξύλου χτέ. ΗΐοΥΖα 

Ὀοιηονκὶ Κυάρον, δῦοὴ ἴῃ ἀ6. Ἰϑἰσίθῃ, βοὴ ΒΘ η 6 ΒΘΠΘἀΒΟΒ ΣΙ - 
ΠΟΘ ΑὐΐζΖοιομηαηρθη νουνο ]δίδηαιρίθη Αὐ͵αρθ βθῖμθβ Οὐὐμη- 
Ἰηθηΐδ)5: (Η1ΘΡ ᾿Ιθρθη ΒἈΙΒΟΒ Προ νοῦ. 6) ΔΌρΡΘΒΘ θη σγοη 
ἄρθιη δέ, ἀΔ8 Ηογοάοὶ ἵπὶ Νδο,βαίζθ 80 πιθοῦ ζὰ ρϑυγϑαοῃθη 
Ρῆδρί, [681 δοῃ α16 Πάγβίθ ] ὰηρ 465. ἀναβιβάζειν 5608... .. 
Εππὸ [,ἄοϊκθ ἡδοὴ τραχήλου ΘΠ ΠΘΒΙΙΘηα [686 1οἢ. οἰχί (1η 2. Α01].): 
χάτωθεν δή ΟὝΣ τὸ (6) χάτωθεν ὑπερέχει τοῦ ξύλου τούτου ἐς᾿ ---. 16 
γνοτίβ ἐπεὰν --- τραχήλου ὈΠάδη παίγ 0} (16 δύο δίθιη τἹομρ 
οΡΚδηηΐ δ) ΚοΙμθθνγ ΡΒ 416 Ῥγοίδβιβ ζαϊη ΕὈΪρθη θη, ΒΟΠα ΘῈ 

ἀϊθ δὴ ὧδε τηπλ 6 1087 510 ἢ} ΔΗΒΟΒ]] ββοπάθ ΕἸ άσαηρ, 416 Ηδ6- 
τοσοῦ Δ|16Γα]ΠηΡῈ ρον δ ΠΟ ν ἀαχο ἢ θἰμθη ῬΑ ΟΙρΙ]βδίζ [1οἔοσί. 
Ἐὰν Βᾶτϊ6 βαρϑὴ Κὔπηῃθῃ: ὧδε ἀναβιβάζουσι: διελάσαντες χτέ., ραγδάθ 

16 ΟΓ' (υπμὰ ἀδδαΐ νουνοιδί Κυὰρου βο] θὲ σὰ Ν᾽, 48) 11, 2 2 

βαρύ: δίδωσι ποιμένι τρέφειν ἐς τὰ ποιμνία τροφήν τινα τοιήνδε᾽ ἐν- 

τειλάμενος μηδένα χτέ. Το ογηδηροὶί δ ἢ ἀ16 νου]! θρθηάθ 

Αὐδβαγιοκβύγθῖβθ πιο οἶμον ρθηδαὰ Ζυϊτοθπάθη ῬδγΆ]1616; ὙΠ], 
18 ὅπη. ἰθβθῃ ψἱῦ: εὑρίσκω δὲ ὦ δ᾽ ἄν γινόμενα ταῦτα" εἰ λάβοις τὴν 

ἐμὴν σχευὴν πᾶσαν χτέ. ᾿ 

4. ἸΝ, 16 19: τοῦτο μὲν γὰρ Ἀνάχαρσις ἐπείτε γῆν πολλὴν θεω- 

ρήσας χαὶ ἀποδεξάμενος χατ᾽ αὐτὴν σοφίην πολλὴν ἐχομίζετο ἐς ἤθεα τὰ 

Σχυθέων, πλέων δι’ Ἑλλησπόντου προσίσχει ἐς Κύζικον χτέ. ΗἸΘΥ 

ὈΙθίθη Ἰπθῆγοσο Ηδη βου θη, ἀδυαηΐου 164 6η18}}5 ον Μϑαϊοθυκ 
πα ΕἸογΘπηι5: ' πλέων δὲ δι᾿ Ἑλλησπόντου, ἀθ6Υ ϑδποιο ϑηπ8 

1 ϑῃη ἸΘἢ ἢ πἱοῃῦ ὈΘΒΕΙΙΤΩγηΤΘΥ δυβαγίζοϊκο, 80 180 ἄδύδη ἄρ ΥΙἀοσβίσχοιι 

ἄογ Δηρθθη βου]. ΝΟΣ θη ἔ6}}} ἀϊθ8685 δέ ᾿η ῬΡ (ἃ. ἢ. Ῥδγιβίη. 1638), 

ννδῃγθηα Οδιβίογα ἀ88 αθρϑηίῃθ 1} Ῥομδαυρίοί. 



[849] Ηετοδοιοίβοιθ ϑέαάϊοη Π. ο 3] 

πα ΜΙΠἀΟθΟΠΘΗ818 Βιπρθρθη βίαι δὲ δι᾽ πὰ δ᾽ ', ἀογν γ᾽ δίϊοδηιβ 
ΠῸΥ δέ, ἀογ Ῥαγιβίπυβ [689 (Ὁ) ἀπα α16 ΑἸαΐϊπᾶ πὰ δι᾿. ον Ἰϑ χίθγθῃ 
δύ οἷη ΤῊ] ἀν Ηδθγδαβροῦθου πο ΥΥ οἰΐοσθβ ροίοϊὶρί, ψϑμγθπα 

Απάργ (γῖθ Κυάρου) Ζνθθὶ δὴ ἀογ ΕΙΟΒ Πρ κοι ἀθὺ δηρθὺ- 
Ποθθα ΤΠΘΡου ϑΐδσαπρ πββογίθα, θά ον Απᾶθγο (θοῦ ΒΟΚΚΟοΥ) 
416 Γαϊουρυποίϊομ ἅπαοθγίθη, τὰ θη Νϑοιβαῖζ πιομῦ τηϊΐ 6 ΠΘ 
πλέων δὲ ὈΘΡΊΠΏΘΗ Ζὰ ἰΔ586Π, ὑπαὶ σγῸ}] ἀΘΥ δἰηζιίρθ πᾶσαν ἀδ8 
νδέ τὰ δροάοβι( υηϑπηδίδβϑιρ ἴδπα, ᾿πάθιι 6. 510 ἢ δα ὑηβουα Νυ. ὃ 

ὈΘΥΙΘΗ 16. ἀηβούθη Πορροίκδῆοπ ἀπὰ ΖΌρΊΘΙΟ ἢ 4116 ἀπὰ 
͵Ἶθάον Απϑὶορὶθ ψ] ἀθυβρυθ 6 μ46 [ηϑίδη2 Κϑηη τα] Βοῦοπ ἀυγοἢ 
ἀ88 δοβναηκθη ἀθν δηἀβομ τ ΠΟΘ [6 υ]Πθἔθγαπρ', ἀυσοἢ 
ἀδ8 1 σγϑηὶρ σἀηδῦρο Ζθαρη188 ἀΘΡ ὈΘΒΒοθη ΕΔ12116 πὰ Ζὰ- 
σ]θοἢ ἀῦγοι ἀ88 πϑῆθζσὰ θἰπβατχητηῖρο Υ{}61] Δ|16Υ ΘΙ ΒΟ ρΘΓ ἢ 
ΗἩογδυβρθῦου δἷβ Ὀθβοιρί ρο]ίθῃ. 

ὅ. ΥἹ, 16 ἴῃ. 1Ιϑϑὺ τπδῃ: ἐπείτε δὲ Σπαρτιήτας ἄγων ἀπίχετο 
ἐπὶ ποταμὸν ᾿Ερασΐνον, ὃς λέγεται ῥέειν ἐκ τῆς Στυμφαλίδος λίμνης (τὴν 

γὰρ δὴ λίμνην ταύτην ἐς χάσμα ἀφανὲς ἐχδιδοῦσαν ἀναφαίνεσθαι ἐν Ἄργεϊ, 

τὸ ἐνθεῦτεν δὲ τὸ ὕδωρ ἤδη τοῦτο ὑπ᾽ ᾿Αργείων ᾿Ερασῖνον χαλέεσθα!:), 

ἀπικόμενος δ᾽ ὧν ὁ Κλεομένης ἐπὶ τὸν ποταμὸν τοῦτον χτέ. [ΠΠΘΥΘ 

υαπὰ ἄσδββογο ατάπμαθ νου ρθη Β᾽0 ἢ ΠΙΘΙ ἀπ α16 {Πη}8]ὉὈᾶυκοὶί 
ἀϊθβθ8 ,δέ ἴῃ δροάοβι" υπὰ ἴτῃ βοβ] τηβίθῃ ΕἾ1186 βοίηθ ἰοΐδ]β 
Ὀπθυδασῃ δυοῖν 418 διάίζα ΔΠΘΓΟΥ ΑΠΟΙΉΔΙΙΘη Ζὰ ΘΥΘΙΒΘΗ. 
γον ΑἸ]οιη, ἀ16 Ῥαγῦκοὶ ἔθ 1}, ποδί πὰρ (γι Κυάρογ.: θοιμογκί, 
ἀδ᾽ τοῦ ἴῃ ἀον ΤΊ ρΡαηρ, ἀουβοί ρθη νουϑηρορθηρθη 181) ,1η τη6}- 

ΤΌ Ηδηαβοβ θη, Βοπᾶθνη ἴῃ ΕΒ, νοι 416 ὅδοῃβ {ἅν 

Φοάθῃ, ἀθῦ ἄρον ἀἷθ ατνυπαϊαρθη ἀον Ηρδγοαοί- ΚΥΎΙΠΚ ταῦ 8 
ἈΡΘΓΘΙΒΌΙηταΐ, ΔΌρϑίμδη 1βί, --- 65 ψΆχθ ἀθῆη, ἀ888 ρον Πρ 
ἸΠη6 16 Οαγὰπαθ σὰ (ἀυηδίθῃ ἀοὺ 1, ,οϑαῦΐ βρυβομθῃ. ᾶσοῃ ἰδβί 
ἸθάοοΒ ἀδβ ροῦδάθ (ἀθρθηίῃθ1} ἀθὺ ΕΔ]]1, ἀὰ (ὦν (ποδὶ δ᾽ ὦν, 
ἄθββθῃ Βορυβηθδηοθ 61Π6 ΒΘὮΣ σϑυβο 6 θη 6 180) ὭΔῸἢ ΘΙΠΘΥ 
Ῥδγθηίμοβο' (Κυάρου) α16 ἀΌΠΟἢΘ απ τοροὶτηδδδὶρ ΖῸΓ Αμσνγϑη- 
ἀὰπρ' ροίδηροπαθ Ῥαγῦκοὶ 1δ. (Νρ]. ἀπβοσθ Ευδυίου ρθη Ζὰ 

1, 144, ἀρβρ]θίομθη χὰ ΠΙᾺ, 91.) ῆεν θάοορ μά] οἢ ἀΐθβθη 

1. Οἰαἰβέογ᾽ Β τυ! ῖρο ΑὭραθθ, ἀοσ ΙΠἀΟΡομθηδὶ8 Ὀΐθίθ δι᾽, ἰδὲ Ἰϑίομε ὃ6- 
συϑιΉΠ ὁ. Μη πηὰ88 ϑίθ] θη, ἴθ ΜΘΙΟΠΟΥ δ᾽ ἀπᾶ δι᾿ ΠΟΡΘΗΘΙ ΠΑ ΠμαΘΥΓ νοῦ- 

Κοπιηθη, νϑυρ]θι σθη, τπὶ Ζὰ ΘΥἸσθηθη, Ὧ888 ἀϊθ ΥΘμοσ Ηδηαβο Υ αἷθ 

Ὀοβίο Τ,ϑβασί ΠΙΘΥ πἰοιΐ ἀδγθιθίθί, ννῸ }] ΔΌΡΥ ϑἴῃθ 8016}6, ἀΐἶθ νοῃ ἰἢΣ ΠῸΓ 

ΒΟΏΨΨΘΙ Ζὰ ἘΠΙΘΥΒΟ οἰ ἄθῃ 18.. 



30 ΣΟΥ ΡΘΥ,. [550] 

Ἑγνδραπρθη 510}: νϑυ ΒΟ ἢ] Ιθββθὴ συγ 6, ἀ6᾽ τη λββίθ 416 Βϑῆῃδαρ- 
ἰὰηρ᾽ δυΐδίθ! 16 η, ἀ888 ἀ16 νου παυπρ' δ᾽ ὧν πΙομΐ ΘΠΊΡΟΥ 815 
ἀ8Δ5 διηέδομθ ὧν 488 ρϑοϊρῃθίθ Ν᾽ ΘΠΙΪ6Ι 561, ἀτὴ 6416 ἀστοῖς 6 ΠΘῈ 

ΙΒηρθτθη Ζυ Βομβθηβαίζ δὰ8 ἄθιῃ (61 6156 ρϑἰκοισηθπα Οπβίγαοῦοη 
ὙΊΘΟΘΥ δυΐχαθῆτηθη ὑπ ὙΘΙΟΥ [οὐἰζαιγθη: σοι 586]}08- 

νουβ 0} ΝΣ δηάθτθ (ἀθσϑιβυγθῖβθη ἀθα ΔΡΟΘΟΌΏΒΟΒΘη δέ 
ΠΟ ἀδ5 ΜΙιπάθβίθ Ῥοσίθϑθη νγἕγα. 

6. ἴῃ ἀογν αν θη ἀπᾶ νἱογίθη Αὐῇ]αρθ βθίποὺ σοΟΙ τη τίθῃ 

Αὐβρᾶθθ νϑυβαομύ 65. ϑίθιη, ἀ16 ϑϑηδίςο αὐ ΕἸἰραηρ 'ῃ Π, 134 

ἄυτοι οἷπθ νϑυτηθιΠοῃ6 ῬΔΓΆ}16]6 σὰ βιἀίζσθη, α16 οὐ ΠῚ, 185 
ΔΓ ΖΌΠΘΏΤΩΘΩ ρο]δαρί. Εὰρ βοῦτοι δύ δ] ἀΔΒο] δὲ τνῖα ἐο]ρί: 
ἐς τοῦτο τὸ ἱρὸν ἐπείτε παρελθεῖν τὸν χαλεόμενον τοῦτον Μῦν. ἕπεσθαι 

δέ οἱ τῶν ἀστῶν αἱρετοὺς ἄνδρας τρεῖς ἀπὸ τοῦ χοινοῦ ὡς ἀπογραψομιένους 

τὰ θεσπιεῖν ἔμελλε, χαὶ πρόχατε τὸν πρόμαντιν βαρβάρῳ γλώσσῃ χρᾶν. 

Αὐοῃ} Β16 οὐ]. 580 χηϑίηὐ δύ, ,4)οὺ ϑαιζ ἕπεσθαι δὲ --- ἔμελλε, 

ἀυχοι οι παθγαηρ ἀΟΥ ὑΥὐβρυ πηρ] ἢ Ὀοαρδιο μα ρίθη Οοπδβίγαιοίοη 
,α16 αοΙαηρ οἴη 65 Νϑοββδίζθοβ υπα αἷθ6 σϑηΖο Ῥϑυοαδ νῖγα 
ΔΏΔΙΚοΟΙ αἰ 6. Ταρ ρθη ἰδ σὰ οὐ θυ, ἀ488 ΟΥῪ ΗΕ 6Π68 δέ πΙοΒ 

ΚΟΠΠΘΗ ὑπ ΜΓ πὰ (πΐ Οἰδϊδίοσα, ΒΌΚΚκου, Κυάρου, ΑὈοδὶ 
ἃ. 5. ν0.) ἀ16 ῬαΓΌΚΕΙ δυβζα δββθ ὈΥδσἤΘ Πα ἀπ 61Π6 γοἢ]Π]ἸκοΙ Τὴ 
γϑρϑγθομίο Εἀραηρ Ζὰ ρονηπθη. Ηογοαοί ν}}}} βᾶρϑῃ: δορϑὶ!ὰ 
ἀϊ6 ἴῃ ἄθιῃ Οἀοἴοϊρε 468 Μίγβ δἰ πβουβοῃγοιίθηάθῃ Πγοὶ- ΜΙδηΠΟΡ 

ἀλ8 Ηθπρίμαμη Ὀαοίγοίθη ᾿δίϊζθη, Ὀδρᾶπη ΟΘΥ ῬγοΙηδη 8 βοίοσγί 
ἴῃ ἔγθιη δ η ἀΊβοθ ον ὄΡσϑομθ Ζὰ ψοίβϑαροη. Εἰ νουγοηαοὺ Πῖθτ- 
61 χαί ἴῃ ἀθν Ὀθκδηηίθη (Ὁ 6 ΒΡ: 6 βυγθῖβο νο Νϑιοῖς σὰ Οδά. 
Τγτ. 117 1]Πυϑυγίθη) Ὑ εἶδα σὰν ΜδυΚῖνθηρ ἀ68 Ὀθ πάθη 
Ζειρυμκίοθβ, υπα ἀϊ6 Οὐογαϊπίγαπρ ον ρθιάθῃ ϑϑϊΖα (ἕπεσθαι ---- χαὶ 
πρόγατε-χρᾶν) ΘΥἢ6}1} ἀφ! ἢ σοηαρ δὰ8 ἀ6ν Υ̓ΔὮΪ 468 ρ]θ θη 
Τοραβ, 465 Ῥγϑθβθηβ. Α]]θη δ ἢ ὙΥΘ ΠΏ Ἰη8η 16Πη68 δέ ἔν δομί 
μαϊΐίθη ψγῸ}]16, 80 γᾶσθ τη ἀδαυγοι Κοιπθδυγορδβ ροηδίμιρί α16 
Ῥο θα] 6, ἀσγοῖῆ πιο β τη ντίθ ΑΠδΚοΟΙα 16 ΔΗΖΙ ΘΓ ΚΟΠΠΘΗ : 

ἄδθηη ἄον Νδορβαίζ Κὔηπίθ βθὴγ ΜΒ] ταῦ χαὶ πρόχατε ὈΘΡΊΠΠΘΗ, 
Ἰηάθηῃ) χαί --- Ψ}16 80 ΟΥ̓, δύο Ὀ61] Ηογοάοί (8. ΕΖ ρᾶρ. 129 
απ ἰδίῃ βο]ρβὺ χὰ Π,, 45) --- βύει ροσμὰθ Κυδῆ Ὀοβᾶββθ ἀπαὰ 
χαὶ πρόχατε ρ] οἰ σηΖαβοίζθη νγᾶγχο δηθὰ χαὶ αὐτίχα, ΨΊ16 68. ὯΠΒ Ὀ6] 

Ῥ]αῖο ϑὅγιηροβ. 2204 Ῥαρεριθϑί (τούτου μὲν οὖν μοι δοχεῖ χαὶ αὐτίχα 

[,4180414΄ 1,6 }}γ8] ὁ ἔλεγχος ἔσεσθαι). Ἐπ καί ἂπ ἀ6Υ ὅριΖο 468 Νοῦ- 

βδίζοβ δυβοβοιπύ δυο ὙΠ], 128, 10 οἄον ΝἼΠ, 64, ὅ, δά οΥΒ. 88 

ἀδβ ΒΟΉ ΓΊΒΟΒ χαὶ τέτε ([Κυύρον, 1)1. δγπί, 65, 9, 1 υπα 69, 18, 1). 



[5881] Ἡογοάοίοίβομο βέαᾶίθη 11. 22 

νι Κοϑῆγοῃ ϑηα] οἢ ψιθᾶθν σὰ ἄθιη ΑὐβρδηρΒΡΌῦ ἈΠΒΘΡΟΥ 
Επίουβαομαῃρ, σὰ 11, 184 σατοκ. ὙΥῚΘ ϑῃγβο ΘΙ ]Π]Οἢ Τη88 65 

ὍΠΒ ΠΌΠΙΏΘὮΣ ΨῸΠ ΟΠ ΠΘΓΘΙη Θὐβο  ίηθη, 6885 8 αἀ6Γ᾽ ΘΙ ΖΊΡ ΘΗ 

Ί6116, δὴ ὑ  ομ ον α16 ΑΠΉΔΒΙΩΘ. Θ΄ ηθ5. ὑβουθὴ ΠΟΡΡΘΙΚΆΠΟΙ 
γ]ἀονβ Γο θπάθῃ ,δέ ἴθ Δροαοβι’ ποοῖὶ 8]]βοιρα ΒΗ στηρ βπαεί, 
αἸοβ θα ρ] ΘΙ 8118. δῦ Ἰγτῖρον ΑὐἝδβδαπρ οἄδν ΓἈ]Βομ ον {ΠΘΡοΥ- 

᾿Ἰοέδσαηρ Ῥογα μέ. 1686 ὙΥ̓ ΔΒυ ΒΟ μ ΙΒ ΠΟΒ]κοἱἑ τιρὰ Ἰ6άοοῦ ἀδάυτοῃ 
ΖῸ" ΟΊ 5βῃ6 10 ΘυβοΡ θη, 4855 νὴ ΔΗΔΘΥΘΗ 8115 ΠΟΟἢ Θἷη6 ὑυθ ἴουθ 

ΑΠΟΙΆΔ8]186 τη ἴῃ ἀθη Καιῇ πομτηθῃ τη βδίθη, σο ἀ6᾽ (πὶ 488 
Οονηρίθ σὰ Β806}) 61 Ηδγοάοῖ, ἴῃ ἀ6ν ρυἹθοΒΙβοθθη Ῥτοόβα ἄδου- 
Βϑδαρὶ υπὰ ἴῃ ἀΘΓ πΔΟἢ- ΠΟΙ ΓΒ θη ῬΟΘΒβΙΘ θη 6 ΒΙομοσο ΘΡῸΣ Ζὰ 
Θηἑαθοίκθῃ :δὲ απα 416 1η ἀοΥ ΔαΒρο]ἀθίθῃ ὄργδοθο οἴη ΥΌΠαοΥ 

1 Ἡϊθποῦ σθορπθί τη8ὴ ΤγϑῚ ΠΟ) ΤὨπογά. 111,98 ἴῃ. υπᾶ Ρ]αίο 1,6ρρ. Χ, 898 Ὁ, 

ΑἸ]Θῖη ἀ16 Θϑύβίοσθ [6116 ροιῦτίέ ἴῃ 416 Καίθροσιθ ἄἀθῦὺ Ὠορρϑ)ρϑυύϊοάθῃ 

(80 ἄθπὶ ϑεμθημα μέν, δέ: δέ, οὕτω δή φρο»! οί, γγοὸ 88 μέν ἀθδγ δυβίθῃ 

Ργοίδβὶβ παύϊλυ οἢ ἄθιῃ δέ ἀ6Υ συνϑιθῃ ϑῃίβρυο ῇ); ἀϊθ ]οίζίογθ θη] Ά}}, 

νν]6 θαυ, ἀδσ ἄδγδυΐῦ δι πη θυ κβδιὴ ρϑιηϑορΐ ἰϑΐ, ΘΥΚΘΏΠΘη τηυ88, αἰ Ῥτἅ- 

Τηΐββθῃ οἷῃθ8 Δ ΟΏ] 5868, ὩἹΟ ύ ἀϊθβθη 56 ]08ι. ΚΙ 88 {3110 ἄθπι ΑἸΠΘΠΘΥ 

ἴπη8 Ῥοτί, φίϑῃῦ δὺβ Ἰθϑῃθῃ Ῥγδπι ββθη 416 τἱοδιϊρο Οὐπο] βίοι ἀπ ψϊγὰ 

ἀδῆϊν νοῃ ἀΐϊοβθῃ δυΐβ Ὗ ̓γιηβίθ Ὀ6]οθί. Μϑῃ βϑίζθ ἀβῃθυ πϑοἢ τὴν ἕναν- 

τίαν οἴπθῃ αθαδηκθοηβίγίοῃ 8.80 ΘΙ η65. ΒΟ] αΒθραηκίοθ ἀπᾶ α16 νϑυτηθι ηῦ- 

᾿1οὴ6 Αποιηδ]ῖθ ἰδὲ Ὀθβοι τρί. 4886100 ΗδΙ]ιἰ 6] ρἸδαθθ ἰθἢ ἰπὶ ΥΩ. 

ἷῃ ΑΡ0]]. 6]. ν. 1689 δηνθπάθῃ ζχι ἀὔγίθη, 8. σὰ τη ϊΐββοῃ. Εἰη ΒΒ ἰβίΊ οἢ 

ΠΔΟὮ ἰογέαιραν ροβοίχί, 80 ἀ888 τηϊῦ μνησάμεναι ἀογ ΝΟ δεῖς οριπηΐ (α. ΗἨθτ- 

ἸΩ8ΔΏΠ 1658 Π ΠΔΟἢ μνησάμεναι ὈΘρΊΠΠΘ6η), ὈΘνγκῦ οἷπθ ἀπρΊϑί ἢ Ρ8586ῃ- 

ἄργθ αθάβδηκθηοὶρα 418 αἴθ 7οίχέ 0]. π6 Τηἰοτραποίοιῃ; δυΐ Ἡγιπθη Ζὰ 

ἘΓΘῚ ΑΡΟ]18, ἀδῆη ἄδθὺ Ἰ,ϑῖο πᾶ Αγΐθιῃβ ἔορθη ψν 6] Ε] 10 6 Οθβδηρθ; 

βίδιι ὕμνον ν. 160 1686 'ἰδσἢ) οἶμον, 41650106 Αὐϑπᾶογάηρ, τγθ]οῆθ Νϑυοκ θ 429 
ψΟΥΘΒΙΏΘὴ ΜΠΠ1.υπᾷ Δ} ἀ16 160 ΔΌΘΝ 8 Ἰο ζίθγοσ [6116 νυ θυ} 16 νγαῦ. (1 

Νδυοῖ 5 ἀρογγθι θη Βουγθιϑιηαίθυιδιὶ, Κσιῖ. Βοιηθυκ. Υ, 21 6} πῸΣ ἀδ8 

ΝΕΘΒΒΠ  Θροηᾶο, θ 74.) ϑοσθ ὈΠ]ΘΙ ΘΠ ΠᾺΡ 416 ΠΙΘΠΘΥ ρσομὅτιροι ΑΠοΙηᾶ- 

Ἰῖθῃ 1 Πῖδβ παπᾶ Οαγββθο ἔἰρτῖρ, αἴθ ΝΘ δα οὔπο Ὑ οἰΐουθβ δῖ δηᾶθυθ 

ΘρΥδο ροσιοάθῃ ππᾶᾷ Βοἀοραίίπηροη νῖγα ἰουγαρθη ψ ] θη. ΗΊΘΥ τηϑῃηΐ 

ΔΌΘΥ ΠΟΘ ΜΟΏΓΣΘΥΘΒ σὰ ὈΘΒΟΠΟΥΟΥ Ν᾽ ΟΥΒιο.. 16 Ἰπϑίδηζθῃ, ἴῃ ἄθηθῃ 

ἸΏ: 8016 Θ᾽η6 Βθϑρομῃπβίοηῃ νὸρ μέν υπᾶ δέ οΥκοπηθη ψν}1}1, ὈΠΠάΘη δἷηθ 

νϑυβοη πα θη ΚΙοίηθ ΜΙηδουμοὶϊ ἴῃ ἀθν Οϑϑδπητηΐζϑἢ] ἄσν ἘΞ]16 ἄθβ δροάο- 

βοῆθηῃ δέ (3 πίον 114, θη Ἰηδη 16 Πορροὶρογίοάθῃ 8.880} 1 1688[, Ζὰ 

ἄθμθῃ δοἢ Τ᾿ 821 ρομὅτι). Ὀΐθαθ ἀγοὶ ΕΔ116 ΒΘ ] 1 Θββθ Β:ο ἢ ἈΌΘΥ ἩΙΘΟΥ 

πΙοδῦ σὰ ΘΙΠΘΥ Οδίζαῃρ' σιιβδιηπηθι, Βοηάθγῃ Ὀϊ]άθη νϑγϑὶ ηΖϑ]θ ΚΙ ηρΌ]ΑτΊ- 

τἈϊθη, ρου ϑῖοὴῆθ ἀ16 Κυιτκ ἀπᾷ Τηϊογργοίδιίιοη. ποοἢ πΐοῃΐ ἰῃγ Ἰοἰζίθϑ 

ηονί ψοβργύοοβθῃ βδῦθη. [ῖπ ψχυνοὶ νο ἄθη ἀτγοὶ ΕΑ]]Θ ϑυβοποὶηῦ εἰ 1πὶ 

γογάονιβαίζ (Ὁ ὅδ8 πὰ ὃ 881), 8η Ἰοίζίουου ϑ'΄|6110 δῦ ἴὰ Ναοηβαζ ἴῃ 

ἀογ ῬΉγαβο εἰ δ᾽ ἀγε, ψοῦοὶ --- [8118 ἩΪΓ 80 6 δ]ΐθῃ δ] ρύβομθη Ε- 
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Θἴθιοι σὰ δοβίθῃ νγἅγθ: δἷῃ μέν ἴῃ ἀθὺ Ῥγοίββιβ, σγϑίοἢθ8. Θ΄ 61} 
δέ ἀοΥ ΔΡΟάΟοΒΙΒ θηΐβργϑοιθ, ἃ. ἢ. 4180 δἷπ ϑαΐζ, 46. πίοῃί τ (δύ 

ΘΙΠΘΣ Απδκοϊα 16 νοὴ ἀ6Ρ ΘΟΡογαϊπδοπ ἴῃ α16 Οὐογαϊπδίϊοη 
ἈΡοΥρθς, βΒομάθτῃ νοὴ Ηϑδυβ δὺβ8 Ζυρ]θῖο γα Κύβου ἀπά 
ΒΥροίββοι δηροὶορὶ ἰδὲ} Τ])π4 Θπά]Π 6} -- 68. θϑάδγ σὰν Αὐβ- 

ΤΟΥ ΖΌΠρ; 4168685 Βαϊ Κὄπιρβ νοῃ νὅ]]ρ' δηδὶορι σι ασρθη ΑὉὈ- 
πουτηἸ ίθη 80 ὙγΘΩΡ ΘΙ Π68 ΟΥΑΙ] ΒΔ 6 ΕΠΠρΡΥ ΗΒ, ἀ888 65. ν]δ]- 

6} ροηϊρί, οἷ Υοσὶ ἀστοὶ Οὐπ͵]θοίαν ΠουΖαβίθ ]θη, τνϑίο 88 
Ὀ61 ΗἩδγοάοῦ πἰομύ πὰρ δδαῆρ, βοπάθτῃ ([81185 Βγθάονυγ, (ο ἀϊ] οί. 
μογοαοί. ραρ. 1017, πΙομῦ ᾿στῦ) δ 5 ἃ Β118]05 νϑυαουθί, ὑπαὶ Ζυγϑῦ 

ἸΏΤΊΘΙ ἴῃ ἀδυβοίθθη γ οἶβα νϑγάοσθί σογάθῃ 18ὲ. δ βδπάᾶορὶζ 
ΒΙ0 ἢ} ὑπ (848 ΟΠΊΒΟΒ6 πὰ πϑοὴῦ ἀθβ Αϑ]ἰὰβ ΠΊΟΠΥ 8188 888- 
ἀγἀοκιομοῦ Απραῦρθ Βογοαούίθιβομθ ἔπειτεν, ψγθΙ 68 16468- 
τη8], ὙῸ 68 τ] Πρ νουβίδπαἀθη ψγαγα, ἴῃ 488 δίθβομθ ἔπειτα γ6Ι- 

ΜΔΏΔΘΙς ἀπ πὰὺν ἀοτί, γγ͵Ὸὺ 68 ῃνουβίδβημαθη Ὁ]16 0, πίον (ΘΓ 

ἀυγοββιοβῦροπ ΗὉ}16 ἐπεί τε οάϑὺ ἐπείτε οὐ μα]ίθη νγαγᾶ, --- βδἷῃ 
Ῥγούθββ, ἰὴ ἄθῃ ὑπ 6416 δ μαἀβοβυ ΠΟ ἤθη Ν᾽ αγδηαίθῃ χὰ ΠῚ, 2; 

κΙἄγαπρ' [δ βία] θα --- δέ πἰομῦ συ Νομβα ρομὅτι; ἀϊθ ἤθιθ Τιϑηρθ᾽ ΒΟ 9 

Αὐδέλββαηρ ἰδὲ τὴ γ Δῦογ ἀθογμβδαρὶ πἱομῦ νογβιπά]οἢ; ἄθμῃ ὑγθμ εἰ 80- 

ΨΓΟὮ] 418 ἄγε δυβοτγάογπάο Κυδῆν ὈθβιΖθῃ 301160η, 80 Ὀθργϑ δ τηδπ ηἱοἢϊ, 

ΜΑΓΌΙΩ αἷθ φυνοὶ ΝΥ οσίθ γϑρϑὶ 3 881ρ ἀπ γος α16 Αἀνθυβαι ραν κ 6] ροίγθππηίὶ 

βἰπᾶ. ΕΒ νἱγᾷ ψ ΟὮ] οἰπίδοι ἴθ (πᾶ ν᾽] ] θοῦ δο πάρι εγ8) εἶ ἄγε 

(οἰπδὶ εἶα ἄγε σοβοι γί 68) σὰ ἰθβθη βϑίῃ. ρ)]. Τβϑοογῖ. 11, 96 (ψὸ ἀϊθ 

Ηδπαβομγ ἔθη βου βηκΘη) οἄδτ Ατϊβίορμῃ. Εδῃη. 894: ἀγ᾽ εἶα. «Ὁ ὅ68---δὅ9 

Θυϊ ππουῦ 80 Δ Δ ]] θη δὴ ὁ δ48ὅ--ὅ46, ννο μέν ἔθ], ἄἀ488 ἴθ πἰομῦ πη ῖῃ 

Καπὴ σὰ ἄθηκομη, Βοίάθβ β8οὶ ΝΑΟΒΟΙ]ἀππρ ϑἰμθβ ἅ]θγθῃ Ὑ ουθ1148.) [ἢ ὰ 

88--- 8817 Θηα] ἢ οἱ τὰΐν ὁ᾽ ἢ ΝΟ δαί (8118. πίοῦ τὶ Νῦοκ ἤλυθ᾽ 

βίαι ἦλθε δ᾽ Ζὰ Βοιγοί θη οὧθυ ἄθὺ Αδαμ} θἷπθθ ΘΥΒΘΒ ΔΏΖΌΆΠΘΕΙΏΘΗ 

180) 418 ὙΠοἀοσϑαξηδηπιθ 408 αὐτάρ δ ἀΟΥ ϑρὶῖζο 468 γογάθγβδίζϑβ, 488 

μέν ΑΌΘΥ τη ϊββίθ ἄϑηπ 8]8 μέν Βο] ατίτιπη Ὀθίγδομίθί νυθγάθῃ. --- ΝΘΌΘΩΌΘΙ 

Ὀοιηουκί, ἀ16 {[Πη}ϑυβαομπηρ ἀΐθβθϑ Βρυδ ἢ] ἤθη ῬΠΒ ΠΟΙΠΘῺΒ ὈΘΙ ΠΌΤΟΥ 

νὶγά ἀπρϑιηθίη νϑγϑιηέδομς, σοπῃ τηδη (16 ΕΆ]16, ἴῃ Θ᾽ θη 488 δέ 

465 Νδομβδίζοβ ἢὰγ ἀϊθβοὶθο οὐὗδθυ οἷῃο ἅπάθτθ Ααἀνθυβαίν- ΡΥ 01 468 

γοτγάογβδαίζοθ νν θοῦ δυΐηϊησηῦ, δὺ8 ἀοὺ Οἰθβδιηχηπϑὶΐ ἀ6ΓΥ [πβίβϑηζθη 

διββοηουῖ. [8385 ἀἴθβθ {Ππἰϑυβομβοϊάπαηρ Κοίηθ 1 ] 16 η6 ἰδὲ, γῇ }}} 

ΜΟΪ] Ζῃγ Οθηΐϊρσο ἄλτδυβ, (δ88 Ἃ16 ΠοιηΥΐβο θη ΗΥΙΏΏΘΗ 808- 

Β6Ὦ] 1688] 16 ἢ, ἀ16 προβἰ οἀθίβοβθη αδαϊομίθ πϑῆθζι ΔΆ ΒΒο ἢ] 688] 16 ἢ, 1686 

Ατί νοὰ δέ ἴῃ δροάοβὶ κΚοῆπθῃ. 16 νο]Ἱβίδη ρθ Ἰρῃπουίγαπρ αἴ6808 α6- 

Β᾽σμβραπκίθα ὈΠᾶθὺ τηθῖμθβ ΕΥΔΟ βίθηβ οἷπθη Ηϑαυρίμηϑηροὶ ἀΟΥ πὑηρθ- 

τηϑῖη ἢοίβδίρθη, 818 νο]]δίδπαϊρο [6] Θηβαι τ] ὰηρ ἄρθγϑαβ ΒΟ Ἀ  ΖΌΆ ΓΘ 

Μοπορυδρῃϊθ 1,. [8] πΘΥθ γ᾽ (46 δροάοιίοο ααἱ ἀἰοῖψιν ραγίϊσα]αθ δέ ἴῃ 

σΑΥΩἑ Ἶθι15 ΠΟΙΔΘΥΙΟΙΒ α8ὰ, 1,108. 1879). ὃ. ΕΧΟΌΓΒ Ι. 
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ΥΙ, 88: ΥἹ, 91 ἃ. 8. νν. (8. Βγθάον ἃ. ἃ. Ὁ. οάϑὺ οι υγοιρ δ πΒ6γ᾽5 
Ιοχ. βοσοά.) αἀϊό βιομβθγβίβ Επμβιομῦ ογδβπθη. Νίδηῃ βοῦγοὶρο ἀβῃθι 
(αὶ ΗΙΒΌΙΟΚ δῇ δίθ! θη ψὶο ΝΗ, 1 ἤπ. χρόνῳ μετέπειτεν: Ἴ], 1017 1η. 
μετέπειτεν δέ: 1, 146 ἤη. καὶ ἔπειτεν ταῦτα ποιήσαντες: Π, ὅ2 1η. 

ἔπειτεν δὲ χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος) δοιῃ {Π, 184: --- ὡς διέδεξε 

τῇδε οὐχ ἥχιστα: ἔπειτεν γὰρ πολλάχις χηρυσσόντων Δελφῶν ἐχ θεο- 

προπίου ὃς βούλοιτο ποινὴν τῆς Αἰσωποῦ ψυχῆς ἀνελέσθαι, ἄλλος μὲν 

οὐδεὶς ἐφάνη, Ἰάδμονος δὲ παιδὸς παῖς ἄλλος Ιάδμων ἀνείλετο. (ΤΟ ἢ 

ΙΏ188 ΑἸΘΒΘΙ ἰΔηρ ρθη Εὐτόσίοσαμρ ΠΟΘ. ἀ16 Βοιμουκαμρ Ὀ6]- 
άρϑῃ, ἀδ88 ἀ16 ΘΟΒγθι θαηρ ἔπειτεν ὈογοῖίβΒ Ὀ61 ΑὈΙΟΒύ 516 ἢ γου- 
δΒηάοί, 160 πο ΠᾺΡ ΟΠπ6 οἷ ὟΥ οὐἱ ον Μουνιγαῃρ, ΒΟ ΤῊ 
ΔΘ ἢ ΟἤΠΘ 4888 ἀ1686 Νϑιαθγαμρ 818 οἷπθ βοόίοῃθ ῬϑζΖϑιοῃποὶ γϑγα. 

νϑάογ ἀδ8 Ν᾽ ουΖθι ἢ 188 ἀον ΑΘ μσηρθη σοι 16 βοθθηβ Αὐδ- 
5806 ἴῃ (ον Τα που Βοθ θη, ποΟ ἀϊ6 δαποίδιιο οὐδ ἀον ΤΔΆΘΕ- 
εἰϊζβομθη ΕΔ οη τη ἴῃτον Αὐΐχϑμ!]απρ' ον ΠΊΒΟΥ ρθη ΖΘ θη 
ΘἰΘΙ π᾿ Β Τοχὺ ϑηἑμδ]Ὁ Ἰγροηα οἷπα διογδυῖ ὈοΖάρ] 6 Αϑαββογαηρι 
5016 τ ΙΚΠΘΩ ἄθν ϑϑίζου ἀἴθβιηδὶ ἀϊα Β0]16΄ ἀθβ. διμθπαϊσεπάθη 
ΚυΌΚοΥΒ σοβρΙ ] Ὁ Βα ΘΗ ὃ) --- 

Τὰ ἐοϊροηάθη Οδριῖ8] Ὀοβίγοιοὶ Ἡδγοᾶοί αϊ6 ἱστίρο Αη- 
ὨΔΏΤηΘ ΠΠΔΏΟΠΟΙ ΟἹ ομθη, 616 βοβὅῃμο Ηοίδγ ἘΠΟάΟΡΙΒ 806 
ΘΙη6 Ῥυγϑιηϊαθ ουρδαΐ, τοῦ ἄθτὶ [Ο]ροπάθη Ατρυχηθηίθ: τῆς γὰρ 
τὴν δεχάτην τῶν χρημάτων ἰδέσθαι ἔστι ἔτι χαὶ ἐς τόδε παντὶ τῷ βουλο-- - 

μένῳ, οὐδὲν δεῖ μεγάλα οἱ χρήματα ἀναθεῖναι. δὶ ΚΠ] ἢ 

ΠΟΟῚ ΝΙΘΙΔΠα δὴ αἸ6Β6 ̓  ἀηουβὄσίθῃ [ΟρῚς Απβίοββθ ῬΘΠΟΤΏΤΊΘΗ : 
6 μη ἀδ ποοῦ μοαίο θαἀθυτηδηη ἀθη Ζθμηίθη ἰἤγ68 Ν ΘυἸη ὅρ θη 8 
ΒΘΒ6π Κηπ, αἀδγὲ τϑὴ ΣΡ ΚΙ ΡΊΟΒΒΘΟΒ Υ ΘΥΊ ρθη ΖΆΒΟΝΓΙΟΙ- 
Ῥ6η.ς ἴη ἀογ Τμαί ἸοΟἢ ἢὰΐ ΚΟοίη ογύββουθβ, 8158 516 ΠΥ Κ]Οἢ 
Ὀδβδβδ, ὑπ ΘΌΘηΒΟ ὑγΘη]ρ' οἷη ΚΙθίηοσοβὶ [πα 818 ννᾶγθ 65. 8Δῃ 
ἄδθιῃ ἔοσγμδίθα ΕΘΒΙΒΟΒ] 55. ΠΟΘ πιομί σοηὰρ, σ]αἀογβίγοιθθί δῦοἢ 
αἴθ. τηϑίθυιθ|]6 (πο βίο Βομηυγβίγϑο 8 ἀθιη)θμρθη, τνὰβ ἀΘΓ 
ΟΘβοβι οι βοῆγθι Ὁ ἴῃ ἀθπὶ Ὁπημλ {6108 νογαηροῆθηάθη δαΐζθ 

σοδαβδοσί Βαίίο: οὕτω δὴ ἡ “Ῥοδῶπις ἐλευθερώθη χαὶ χατέμεινέ τε ἐν 

Αἰγύπτῳ χαὶ κάρτα ἐπαφρόδιτος γενομένη μεγάλα ἐχτήσατο χρήματα, 

ὡς ἂν ([- μὲν) 1 εἶναι Ροδώπι, ἀτὰρ οὐχ ὥς γε ἐς πυραμίδα τοιαύτην 

1 Ὁῖ6 πηι δῆ ρκοῖὶ ἀθ8 ἄν ἴῃ ἀϊθθου Ὑουθίπάπηρ ΒαθΘη ΠΠϑΥάγ πᾶ 
Κτνάρου σαὶ ουκδπηί. (θη 8 Βϑιηθυκαμρ σὰν Ξ'.6110 νεῖγα, βουγϑὶς βῖθ θὲ ποὺ 

ὙΝΙΔου] ραν Ὀοαδγέ, ἀγΟἢ Βθῖη6 Θρθπμϑβοὶθβί σὰ ὁ. 18, Ζ. 11 ουο]ρθπάθ 

γογννθίβαηρ δὰ ΥΠΙ, 88, 9 υμὰ ἀ88 ἀοτύ Ζυβδιηιηθηρθβίθ! ] 9 Ὀθϑίθῃβ νυν] 6 - 

ὃ 
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ἐξικέσθαι. ΙΟ ἄθηκθ, ὑπ Ἰ6Ιη818. οἷπθ ΤἰουΡο] δύο τηϊΐ απ- 
Ὀϑαϊπηρίοσ 5ιομοσμθῖῦ 418 βοϊομθ σὰ ΘΥΚΘΠΠΘΗ ὙΆΓ, 80 ἰδέ ἀἸ685 

ον ἀον ΕΔ]. Βομα]α δὴ ἀθυβοίρθη ἰγᾶρί Ζιγθῖθυ]δὶ : α16 δ οῖ- 
Κοημαηρ 465 ἀσιπηοπβίγαίζι νη Οδοχϑαοθβ ἀὯ68 Αὐπκοὶβ (ἀ 6 Σὲ 
ϑθηδα 80 δηρονγθηαθδί ἰδ ψι6 Ζ. Β. 1, 112 τοῖσι γάρ; Π, 124 τῆς 
γάρ; ΠΙ, 148 τοῦ γάρ) υπὰ αἀ6Γ' ἀυγοῖ γάρ Θἰπρο γί ὈΘρτ ἅπ θη 46 

ϑεΐζ, ἀθββθὴ ΒοζΖαρ; πιοιὺ τἱο Πρ; νϑυβίδπαθα σψυτάθ. ΕΒ ἰδὲ, δ]8 
οὐ Ηϑογοαοί δἴπθῃ βθρίβομθη 1,680. σὸν Αὐρθη μᾶϊίθ, ἀ6. ἴῃτῃ 
ἀ16 Εταρο οηΐρορομδ]: τΟΠΘΥ σγοὶβϑὲ ἀὰ ἀθπη ἀδοι ἀ88 Ὑ6ῖ- 
Ιηὔρθηῃ ἀοὺ ὈΪομάθα ΤΓΔΚΟΙΙΝ 80 ρομδίθη Βοβοδοια, ἀ888 ἀὰ 
Ζὰ Βᾶρθῃ νουϊηδρδί, 68 861 ΖΎΓΆΙ ΊΟΒΒ ΟΌΨΘΒΘ ΕΓ 66 ῬΘΥΒΟΝ 

Ἰγοβ δίδπαθβ, θυ ἄοοιθ ποδί ο,ΊΌΒΒ ροπαρ ἀπὲ 16 ΕΥρδιυσηρ 
ΒΟΙΟΒ’ Θἴποῦ ῬυσδΙ146 Ζὰ ουτηδρηομθπ. []1Θβθὴ Εὐηνγυχ Ὀορϑρτιοί 
416 Βουυξαπρ δαΐ ἀ16 Αὐἰορδβὶθ ἴῃ ἄἀθὴ ϑαϊζθ: τῆς γὰρ τὴν δεκάτην 

τῶν χρημάτων ἰδέσθαι ἔστι ἔτι χαὶ ἐς τόδε. παντὶ τῷ βουλομένῳ. ΝΙΟΒύ 

Δ1Π|σὰ Β6] θη βἰπά α16 ΕΔ]16, ἴῃ σγϑίομθπ οἷ ἀυτοῖ γάρ οἰ ρ 6] θέον 
Βορτπαυπρδβαΐζ ποὺ ἀθη [π0 8] ἀΘΥ νογδηρθβθηάθῃ Απ8- 
Βδῦ 6, ΒΟΒάΘΙῊ 4885 δια πμάθη ἀουβοί θη ὑπα αἀδ88 1 σὰ ατυπαθ 

Πορθηαθ ΥΊββοα οὐκὶᾶσί (γρ]. Ζ. Β. Τιγβῖδβ 1, 11: δ᾽ γὰρ ἄνθρωπος 

ἔνδον ἦν ὕστερον γὰρ ἅπαντα ἐπυθόμην οὐοΓ ΑΘΒΟΥ]. Ῥογβ. 34] 
θ1μα.: Ξέρξῃ δέ, καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν χτέ.). Π)᾽΄6 Βοβ]αροπάβίθ 
Ῥδγ811616 Ὀἱθίθί ἀῦϑν ὑπβου ΘΟ ΒΥ βίο ον βο] δὲ ἀογί, γγ7ὸ 6Υ̓ γῸῈ 

Ἰορὶ!) 788 ὡς ἂν Ροἀουΐθῃ πιγάθ, ταᾶρ ΕΥρΙα. ἔγρ. 689 ἸΘΒγθη: -- χοὺ τα- 

πεινὸς οὐδ᾽ ἄγαν [|εὔογχος ὡς ἂν δοῦλος ---- ΑἸ ΔΙΠΘπᾶθγ ΤΥ οἶθθ μα ἀρτίρθηβ 

πΙΟΒς τὰν ίθιη ἀϊθ 5ϑτητα ΠΟ ἤθη ΠΊΘΠΘΥ ρσομὄτιροη ΕΔ116, βϑοπάθση ΔΈΟΙ 

Κυΐροσ χυσϑὶ ἀθυβϑι θη πὶ. Εἰ. νο ]βίδηῖρ' τηϊβδυθσβίδηάθῃ. ΠΙ, 8: οὐχέτι πολλὸν 

γωρίον ὡς εἶναι Αἰγύπτου Βοὶδδῦ: (πἰσ Ὁ ἸΩΘὮΓ γ16] δύῃ, ἐσ οἵη 
1ιδιἃ τῦῖθ Αϑρυρίθῃ πᾶ οις; 1, 81: καὶ ὀλίγους ὧς Σκύθας εἶναι «παπᾶ 
νηΐ 6, Εν οἷα ὙΟΙΚ τνῖθ 65 ἀρ ΘΚ γίμθη βἰπα', ἀθύθηῃ Ζ8}] τηϊΐ ΘΠΘΥ ΔΘΥ 

ΤΉΓΣΑΙΚΟΥ πὰ ΙηοΥ νουρ] ἤθη νυ ἱχὰ. Απ θοάθῃ (6116 ὴ ἀἰθηΐ 8180 ρθηϑιυ νΥ16 

ΔῈ ὈΏΒΘΙΘΙ (οΟαθγΣ ψτῖθ Ὀο1 Τμαογᾶ. 1, 21: ὡς παλαιὰ εἶναι οἄθτ, ννοτδυῦ Κυΐρου 
Β6 108 νογυνοὶβί, νυνῖθ αουρίδβ 517) ἄθσ ἴπ ὡς Ἰοροπᾶθ ΒορΥ ἀοΣ ἰά 661] 6 
ΑὈμδπηριρ κοι ἀα2ι, δῃ 16 6116 θΐῃθβ δρβο]αΐθῃ Μβββϑίδθθβ 

οἴπϑη γϑ δύϊνθῃ Ζὰ βοίζθῃ. (Βοι δυῆρ, ἄθηῃ νοῃ Κυΐροσ 818 ,δο᾽ ἴβδιω πὰ 

γογα δου. ΒοΖϑι ομπϑίθῃ 56 ΘΤὴ ἅ πα: ΒΟ. 6 Αὐδάγθοκ χαὶ ἐν ἕνδεχα ὀργυιῆσι 
ἔσεαι Π, ὅ νοπᾶοὲ ΒΘ γ ΒΗ] 16 ἢ δῦ ῬΟΙΥΡῖιΒ δὲ ΙΥ͂ 40 [1,840,29---80 ΒΟΚΚ.]: 

τὸ γάρ τοι πλεῖστον αὐτῆς μέρος ἐν ἑπτὰ χαὶ πέντε ὀργυιαῖς ἐστίν ----, γγο θά Υ 

 Β]ΙΒΟΒ χαλὺ {Πγϑοῦ, γνῖθ τάδῃ 816 }ϊ, πᾶ θυ γγ 0116.) 1)888 68 ΔΌΘΙ ἄθῃι Ὡ8Δ0ἢ- 

ξο]Ϊσοπάθῃ ἀτάρ σορϑηΐθου τἀ  ] Ομ οΥ βομοίηΐ, ἄν ἰπ μέν Ζὰ νογἅ πάθει, 815 68 

ΘΙ ΠΆΘΟΙ Ζὰ {Π]Πρθη, ἀ1908 αὔτεϊθ “6άθιη, ἀοὺ ἀδγδυΐ δυϊπ θυ κβϑιὰ σϑιηδομί 18ῖ, 

ΟΠ 86] 8ὺ οἰ] θα ομίθα, 



[555] Ηοτοάδοιίοίποπα ρπάϊοι 11. 31 

ἄθη δηρθῦ!οῦ ρο]αρυδθθπάθη στϊθδίσθη Ατηθίβθη [πα ]6ὴ8 βδρί: 
516 Β:πα ΚΙΘΙΠΟΥ 415 Ηπηάθ, ΔΌ6Γ ργῦββου. 418 Εἄοηβθ, υπᾶ ἀθῃ 

ὌΡΟΣ 416 ἀὐοπδυιρῖκοις α]6Βο Αηραῦθ Ὀοίγοιμαθίθῃ 1,686. ἀυγοὶ 
16 Βοιμρουκυμῃρ Ὀοβομ νι οδρι: τηδὴ ῥυδαοηῦ ὰ πιοδῦ 16η6 1π- 
ἀἴβοβα ΥΥ ἀβίθηθὶ δυΐζαβαμθη πὶ ἀ1686 γα μἀουθδγθη ΤΏΙΘΓα Ζτι 
ΒΘΒΘῃ:; 65 σὶύ ἄθγθη δ! δὶ ΠΟΙ ρον σὰ ϑυβὰ (1Π|, 102): ἐν 
δὴ ὧν τῇ ἐρήμῳ (α165, πδτλ! 0ἢ} ἐρήμω [810] ὈΙοίθη Βὶ ἀπα Υ᾽ βίδι 

ἐρημίῃ) ταύτῃ χαὶ τῇ ψάμμῳ γίνονται μύόρμηχες μεγάθεα ἔχοντες χυνῶν 

μὲν ἐλάσσονα, ἀλωπέχων δὲ μέζονα᾽ εἰσὶ Ὑὰρ αὐτῶν χαὶ παρὰ βασιλέϊ 

[τῶν Περσέων],: ἐνθεῦτεν θηρευθέντες. ΟὟ ἀρτίροηβ Ηθγοάοί ΒΊΟΥ 

ἀυτοῖ θη Βουϊομῦ οἰπθθ ῬΘύβουβ ροίδυβομί νψγαγα, ΟὐΘΙ --- νγᾶβ 
ἀον ΝΥ ογεἰδαὺ βοῖηοὺ Αδϑυββογαηρ υπα Βοῖη ἀυτο Μαΐζαιβ [[ηἴ6γ- 
ΒΌΆΘΒΠΠΡ, 80 ρυΐ 415 5] Ομ υρ βίθ ον Αὐξοθητμα!ῦ 1η ὅαβα (ΠΘΥΤΉΘΒ 
ΥΙ, 449) νοἰϊϊδιβ ὑνϑαγβομ ΠΟΘ᾽ τηδοβύ --- 16η6 Εἰ ΘίδπΊβοθ θη 
Μυστρο τ ῃἴογα (5. Βδμν, δίθιη, Βδυ] ]ηβοη δα 106.} ἴτὴ ΡΘυβΒο θη 
ΘΟμ πη Ὀγπῃ 56] δὲ ρθβθβθη μδί, ἈΡΟΥ ἴῃ ΕὙΆΡΘη ἀΘΓ ΖΟΟΪΟρΡΊΒΟΒΘΙ 

ΟἸαβδιβοδοη 80 ἀπροῦθύ ταῦ, ᾽πὶ νου ἀββιρσθ ΤΉΙΘΓΘ πο ἢ πῸΣ ἴπ 
ΒουΘΗ Ἰἤγονῦ ΤΠ Ρομβυγθῖβα (γγὰ8 Ἶὼ Ζυϊγ θη. 8011}, Βοπάθυῃ δῦ ἢ 
πα Β οἸΙκΒιομΌ 1ῃχοΒ ΑΠΒΘμθηΒ' ΑἸηθίβθη.,, δόομδί ἅμ Π10} “2 Ζὰ 
βημάθμῃ, ἀ168 νγᾶρθ 10ἢ ποὺ τη ν ]6ν ΟΙΟΒ συ μοῦ Ζὰ θα βομθια θη. 
- θοῦ πὰ ΟὈΊρϑη ουργδομίθ ΝΆΘΒΥΤΘΙΒ οἰ ΠΘΥ ΡΤ ΟΌΘη, ΘΠ ΡΊΘΙΟἢ 

᾿ ΔΙ οΥ Β]10 ΚΙ ρομάθη πα ὙνδΕγΒΟ Θ᾽] 16 δύο αἰΐθῃ [Γηΐου- 

Ροϊδου ἀδυῆ ὑπ8 Καάμηρ δυΐϊβίοββοπάθη Εὑχθιρίδγθη. ἀθυβθὶ θη 
Οδίϊαηρ, ροροηΐ θοῦ οἰ Πρ υ τη β8θηὴ ΖΌΥΘΙΒΙ ΘΒ. ΠΘΠΘΥ ΒΌΤΙΤΙΘΗ. 
Ποβον οὐ δμίθη Ζανουβιοδί θαυ 68. ἔγΘ 6 ποδί, ατὰ (ἀ]θβιηδὶ 
την ϑίθιη) ἴῃ ἀθηῃ 8]8ρ41 ἃ ο]ρθμάθηῃ ουίθῃ τοῦτο ἀναθεῖναι ἐς 
Δελφούς οἷπ ἀυχοῖρ ΚΟίπουΪϊοΙ Αὐί γορ ΕΡΔηΔΙΘΡΒ18 σὰ δπίβομα!- 

αἀἸροηάθβ, 8116 ἡ Απδ]ορὶθ σψιἀογβίχοιίθπαθβ ΕΛΉΒΟΒΙΘ 861] Ζὰ ο.- 
Κϑηηθη, (16 δυνᾶμπθ ἀϊθ βϑδομβ πὰν ἄδχιπι, νγ61} β θίῃ ἀΐθβθῃ 
ννΒ]ορτἀπασδίθη Ὑογάδομί σᾶ νοῦ ἀπα πδοἢ Υ γα ΠΟ ηρ; 
ΒΘΙΠΘΙ ΚΥΙΒΟΠ θη Αὐβρᾶθρα δαβροβρυο ἤθη, ΔΌΘΙ ἴῃ ΑἸΘΒΘΥ προ πα- 
16 Ζῃτη Αὐβαχιοῖ Ζὰ Ὀυηρθι νουβάπσην δδί.) 

1.5. Ζοιίβοῦγ, ἐσ ὅβίουυ. αγιαῃ. 1889, 82. 

2 εἰσὶ δὲ χαὶ αὐτοί (σφ τὸ εἶδος ὁμοιότατοι ἀγδίο ἀϊ6 τἱομέρθ, δυῦ Υοι- 
ΒΟΒΙΩΘΙΖΌ Πρ ἀογ 1 ,Θβαγίθῃ θ6 16 ν Ἡδηἀβο υ θη] ββθὴ ΘΓ α6 ΟΠ χθὶ θρ' 

5610, ἡ οροὶ αὐτοί ἴτὴ {Ππ ο βοη θα σὰ 6 Γ᾽ νόυθοῦ ροβο :] ἀουΐθῃ δίαιτα (άθιτῃ 

Ἡδαυρίρυμκί ἀον {0 ΒΕ τησηπηρ' ταῖϊΐ ἀθη ἢ 6] ΘΠ ΒΟ θη ΑτἸηθίβθηῃ) ρθ- 

βαρί ἰδ. {000 8᾽ Ὑ' Ῥογομίοι Οαἰϑέοσα ἀϊθϑιηδὶ υἱέ !ρ. 
3Ἑ 



88 ΘοπΡΘγΖ. [556] ᾿ 

Π, 143,15: 'Ἑχαταίῳ δὲ γενεηλογήσαντι ἑωυτὸν χαὶ ἀναδήσαντι ἐς 

ἑχχαιδέχατον θεὸν ἀντεγενεηλόγησαν [ἐπὶ τῇ ἀριθμήσει] ----, ἀντεγενεη- 

λόγησαν δὲ ὧδε. ---. 

γ8β 501|16ηὴ ἰθὺ 416 ͵ογίθ ἐπὶ τῇ ἀριθμήσει (ἀ1686. υπὰ 
Ὠἱομὺ α16 Ἰοηίβομα ΕὌστα 468 Ὑ ογίθβ Ὀιθίθῃ 4116 Ηδπαβο θυ δ) Ὁ 
16 {πμϑθδμίβομθῃ Ῥυϊεβίοῦ. βαίίζθῃ ἄθιη Ἡσϊκαίδυβ σαρϑῃΐθον 
θθῆδα ἄδββοὶθα ροίμδῃ, νγβ 80 ΗἩογοαοί ρορϑηῦρον {μδίθῃ 
(ἐποίησαν --- οἷόν τι καὶ ἐμοὶ οὐ γενεηλογήσαντι), ἃ. ἰι. 816 Βαίίθῃ 
τη 416 840 διαπάθη]άον ἀν ΗΒ θηρυθδίθσ γνοσρθυθβθη ἀπᾶ 
ὈΘμδαρίοί, Ἰ6άοΣ ἀθυβο θη 86] ἀδὺ ΟΠ 861η68 ΣΡ ΠΡΘΙΒ. β6- 

ΘΒθη. [6γ [{πηἰρυβομιθα Ὀοβίδαπα ΠῸΣ ἴῃ α6Γ ΡΟ] ΘΙ ΒΟ 6 ἢ 
γνεπαυῃηρ;, ψγ 6] ἢ ἀϊθβο Πδυίθραμρ ἀον Ῥυδίθηβιοη 4685 Ἠοἰκαίβαβ 
σοροηῦθοΥ σουΆΠΏ, Βοῖ ΒοοῃΖθῃηΐου Αμη βοὶ οἷπ οἱΐ ρθύσθβθῃ. 

[165 Ὀϑαραίοί ἀντεγενεηλόγησαν, ΟἾπο σψοιίογθη Ζυβαΐζ. ΝῸΓ 
οἴῃ ΖΌΡΊΘΙΟΙ ΘΙ ΒΟ β]οβου απ ρΘαδηβομον 1,66 ὺ κοηπίθ ἀ1658 
Ὁιίουβομοιάσπρ πιοδί ΠΣ ΘΥΒΘΌΠ ΠΟ σοπαρ μ᾽ θη ἀπᾶ 810 ἀυχος 
ἦθῆθηῃ ὑπρθβομιοκίθῃ ἀπὰ ἄθὰ ϑομνουμαὶὶ Ἡ] ΘΥΒργ ΘΟ ΘΠ θη 
Ζυβαίζ νουβίδυ κοι Ζὰ τη ϑβοα ρδαῦοῃ. Βδν]Πηβοη ἀρογβοίζί α16 

6116 80, 88 οὐ θη αγοὶ Υ οὐΐθ. πιοῃύ νουβαηπάθῃ ἄσθα: (86 
ὈΥΙΟΒίΒ ΟΡροβϑα {μ6 17 ρβΘπ ΘΙ ΟΡῪ [0 818΄ οἷο. 'ἰθιη᾿Β [Π θοΥ- 
ἰτδραπρ θοῦ: ϑοβποίθῃ 816 ἀδρθρθη Ὁ6Ὶ 16π6᾽ Ζϑμϊίαηρ 
ἴχα Οϑβοβίθομίον γογί πιστὰ ἄρῃ ϑγογίθῃ ποδὶ νο]]ρ; ρουθομί 

(ἄθῃμ ἐπὶ τῇ ἀριθμήσει Ἀ]6586 .ΟΥ̓ΘΣ δηα ΔΌΟΥΘ [611 Θηυ ΘΓ Ι]0}5) 
ὉΠ τηϑορμΐύ ἀοο} ἄρῃ Εὐπαγαοκ δἰημ6 οἰ] ουβομοιασπρ ΟὨΏΘ 
Τ]ιίουβοβιθα-. 

11, 1684: τούτων δὲ οἰχισθέντων ἐν Αἰγύπτῳ, οἱ Ἕλληνες οὕτω 
ἐπιμισγόμιενοι τούτοισι τὰ περὶ Αἴγυπτον γινόμενα, ἀπὸ Ἰθαμμητίχου βασιλέος 

1 Βογθμθη πἰομῦ δοῃ 416 ογίο τοῖσι ἐνυπνίοισι 141, 21 διι ΙῃἰοΥΡΟΙΔοΣ ὃ 

Οαδὺ Καῆμ ἀοσ ῬΊυγα] ἀδ8 οἷπθ Τυδυμηροβιοδί, οὐθγ, [8118 ψἹΣ δυΐ θη 

πη 810 ἀθββ6] θ6ῃ Ὀ]1ΟἸγθη, ἀ16 Θ᾽ ἢ 6 Τυδυχηροδίδ]ξ, νοὶ ἀοΥ ἀ16 Εθά6 18 (ἐπι- 

στάντα τὸν θεὸν), ὈΘΖοῖομηθη ὃ Ὑ 16] οἱ οέ νϑυτηδρ τΐο ἢ Ὠἰογάθον Φθιηδπᾶ Ζὰ 

ὈΘΙΘΆγθη. τούτοισι δή μιν πίσυνον (νρ]. ΥΙΙ, 168 τούτοισι δ᾽ ὧν πίσυνος ἐὼν) 

ὈθΘάατγῖ )646η18}}8 Κοίπμου 80] ἤθη Ζαϊμαί, νἹΡ τηὔσϑθη πὰ 488 ῬΙΟΠΟΙΏΘΗ 

818. Νουαίσγυη δυΐαββοηῃ (ν9]. ΥΙΙ, 10, 11: τῷ δὴ χαὶ πίσυνος ἐὼν) υπᾶ δυΐ 
ἄθῃ φρϑβομι]ἀογίθη ουρδηρ ΟὗΘΥ 68 δα ἀϊθ νσοὴ ἄϑθιῃ Οοὔίθ γϑυβργοομθηθῃ 

τιμωροί Ῥοχίθῃθῃ. 2488 ἰθίῃ ἴῃ ἄθμλ γουδηρθῃθπάθῃ ϑδίζο 485 8] ] θη 

ΒΡΥΔΟΒροιηᾶββο πέμψειν ἄθργ Ὀθββοσθῃὴ Ηδηαβο υ ὔθμοαθβο ]θᾶου ἴῃ πέμψει 

νθογδπαογί, ΚΠ ΘΌΘΗΒΟ 818 οἷῃ Οὐγίοθαμη ρο]ΐθη, τνῖθ βθῖηθ Υ συ  ϑι αἱρτιηρ' 

468 8118 ἋΟΥ νουϑηροῃθπάθη Ζ61160 τϑοῃδῃΐβο τ] θυ ο θη, νου Κτρου 

τη Πϑομί 418 ΕΣΏΒΟΒΙΘΌΒ6] ουκδημίθη μετ᾽ ἑωυτοῦ 162 ἢπ, (νρ]. ΠῚ, 51). 



[ δὅ 4] Ηυκο οεαϊ οὶ, ὁ δυπᾶϊοη Π. 39 

ἀρξάμενοι, πάντα (1165: ταῦτα) χαὶ τὰ ὕστερον ἐπιστάμεθα ἀτρεχέως᾽ ---. 

θοβα οι θοδβοσαηρ αὔτ 0 }}] ἀυγοι βΒΊο ἢ βϑ] δὲ οἰ] μίθῃ. 
16 ψογαθυθη88, σοῦ ἰοῦ ἀοΓ Ατομβοίγρυβ οὐ, ἰδὲ δἱῃ 
δ ΠάοοΒ Να] δυΐ ἀθὴ Ῥδυϊβιίπιβ 2998 Ὀϑβοργδηκί ρϑὈ]]ΘΌΘη 
ΠῚ, 481 Οαἰδέοτα]. ἘΠπῸ δπάθτο Δ υθο ΒΙαηρ' νοη π ὑπᾶ τ 
Ὑ͵ΓΑ ὑη8 σὰ [Ν, 88 Ὀοβομβδδιροη. [δὲ πἱοβὲ ἀππροικθησὶ ἔτρ. 
ἰγᾶρ. δᾶθβρ. 426 (Νδιοκ)ὴ πάντα σὰ ταῦτα οπίβί6}} 0 ψογάθῃ ἴῃ 
θη γοσβθῃ: 

πάντων τύραννος ἣ Τύχη ἐστὶ τῶν θεῶν, 

τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ὀνόματα ταῦτα πρόσχειται μάτην --- 

Ελπθη ουβίδα Ομ θη Το ογβοίζι:ρβίβ ] ον δίθιπ᾽ Β νγάγαθ ἸΘἢ 
ἀπουϑῃηΐ ἰΔΒβ6η, ΘΠ ΘΓ ΠΙΘΝδ Ζὰ ΟΙΏΘΡ ΔΙΠρΘΙ ΘΙ πούθη Β6- 
ταϑυκυηρ Αη]885 ρἄροθ. ΠῚ16 γονίαε 112, 16: μετὰ δὲ σοφίῃ αὐτοὺς 

ὃ Ἄμασις, οὐκ ἀγνωμοσύνῃ προσηγάγετο ὈΘαΘαΐθη ὨΒΤΆΠΟὮ ποδί: 

ΟΥ̓ ῬΘΎΘΏΙ 816 (δα οἷπθ Κἰαρθ, ρᾺΓ πιομΐ ἀηΐϑιηθ Αὐαἱέ, ΒΟΠΟΘΙΉ : 
ἀυτο ροβοβι ΙαΙρο ΚΙΌρΡΒοΙί, πιο ἀατοῖ γι ο Κϑιοί8- 
1056 Ηδτίοθ. Εὖ ἀἴθβοὸ Βοαθυΐϊαῃρ σοὴ ἀγνωμοσύνη, ἀγνώμων 

(5. Β. Χϑη. Ογγορ. ΓΝ, ὅ, 9: ὠμὸς εἶναι καὶ ἀγνώμων) νῖ6 δὰγ α16 
οηἰροροηροβοίζι σῸὴ “εὐγνώμων (Δοαῦα8, 5. Νδῦοϊς σὰ ΤΎΊδοι. 478), 
εὐγνωμοσύνη ἃ. 5. ΨΥ. ροηΐϊρὺ 68 δαΐ α16 ὟΥ γί άομον (δυο δαΐ 

ΒΟΒνγοΙρ δαβοι᾿ 5 Ι6χ. Βοτοά. ") Ζὰ ψϑυνγοίβοη; μδὺ ἀοοῦ ϑίθίη 
Β6] δῖ 416 ῬΉΓΔΒΘη πρὸς ἀγνωμοσύνην τρέπεσθαι, ἀγνωμοσύνῃ διαχρᾶσθαι 

ΙΝ, 98 οἄον ΥΙ, 10 Κοίποβνγοσβ τἰββυθυβίδπάθῃ. ὟΥ δΒ ἴμπ ἀἸθΒπι8) 
᾿ΥΥΐθ, ὙὙὍΥ ΔΡΘΠΒΟΠΘΙΜΠΠΟὮ αἀοΥ Οαροηβδίς σοφίη. πα ἀδγυτϊῃ 
τηδρ' 65. πίομί ἀρογῆύββιρ βϑῖῃ ἀδύϑῃ Ζὰ ΘΟΥΠΠΘΙΙ, ἀ888 δ ἢ 
Ὀ6ὶ ΤΠδορηῖβ ν. 218 (Ρ. 1,.. 6. Π|, 140) παῆοζὰ ρϑῆδὰ α16- 
Β610ε Οοροπὰ ογβίθ ὰπηρ 510} ἢπαθὺ: χρεῖσσόν τοι σοφίη γίνεται 

ἀτροπίης. Θὰ Οτίθομθη, σὰ ἀθϑβθη ΝΑΙ ΟΠΔΙ ΘΙ θη Οαγββθὺβ ἀ6Γ 
πολύτροπος ρσεμότγίο, Ὀοαἀοαϊοία 16 ρυθκῦβομο 1 πη 6] ρθη ΘΌθη ἴῃ 

δὐβίοσ Βθῖμθ υπῃᾶ Οἱ πὺγ 8||Ζὰ ΘυβΒ 16 ΒΒ] 10} 16 πη6 νἹοϑὶραυγαηαίθ 
ἈΠ 88] ρ]αἰίο ΘΟ ββομτηθι ρος, 416 5160} ἴῃ 4116 νυ] Π1886. Ζὰ 
ΒΟΒΊΟΚΘη, 16 46Υ ΑΒ σα θυπηρ' ΔηΖαραββθη, ἴῃ Α1165 σὰ ἤρθη ἀπὰ 

Ζὰ βοβηηθρθη ὑγΘΙ85; ἀ85 ΙΠΗΡΙΔ ἀἸΘΒ6 σοφία δὺ 461 561η6 

ΕΔΥΌΘΏ ΘΟ ΒΘ] μᾶ6 ῬΟΪΥΡ, ἀδβ Ομδιηβίθοη ἀθν Αἰίθη (νοὶ. ΤΒΘθο- 
σηΐβ ἃ. ἃ. Ο. πὰ ν8β βοηϑδύ Αἰμβοπᾶυπβ ὟΠΙ, 817 ὧἀπὰ ΧΗ͂, 818 

ΖΒϑιητη ηροβί}]]ν μα); ἡ] ἰδ πδύ ΠΟ ῃοῦ ἀΔ ἘΠ 6 ., 418 4888 ὟΝ οὐΐθ, 
416 ἀγβρυ ηρ! ἢ πὰν Μδηροὶ 8η. ΕΠ πβιομῦ Ροαθαίϊοίθη, ἀδμῖμ ρ6- 

Ἰδηρί 51π4, ἀϊ6 ΗΕ ΟἸΚΒΙΟ β]οβιρ οἱ, 416 Ηδνῖθ, 416 δίδυμοι, 18 
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γγ0}} δ ἀ16 ὈΙοββα Κυδῆν σὰ ὈΘΖΘΙ ΘΠ Θη, Ὑ76 θη 1668 πρὸς 
ἀγνωμοσύνην τραπόμενοι (ΤΥ, 98) 5160} νΟἢ ΘΙΏΘΙῺΩ πρὸς ἀλχὴν ἐτράποντο 
(ΙΝ, 128) Καυτὰ τρϑυκΊ οι υἀπίογβομοι οί. 

ΤΠ, 118, 20 νιγὰ ἀον [Ποθουρϑηρ σόοτὰ ΟΡ ] ΘΙ ΒΒ] θοῦ Ζαχα 
ΜΟΥ θη ἀύγοΒ ἀ848 ϑδεαίζρ θα θοσιγκί: οὕτω δὴ καὶ ἀνθρώ- 
που χατάστασις. ΕΠ δὲ Ἃ165, [8118 Ι0ἢ) πιο δῦ γγρ, ραρθηνγιρ, 488 
οἰηχίρα Βϑίβριϑὶ αἴθβοὺ τα πο ΠΟΘ η ΑἸνγθπαπηρ ἀοΥ Ὀοίχοῖς- 
ἔβηάθῃ Ῥδυθ κου δ πασπρ ἴῃ ἀπβούθὴ Τοχίθ, στϑγθηα οἷ 
ἀογαγρου 6 ουρδηρ τϑρϑ]τηϑβδιρ ἀαγοῇ οὕτω δέ, ὡς δέ (α168 Ὀ6- 
γούζαρ Ὁη86 Αὐΐοῦ) οὔθν ὡσαύτως δέ οἰπροΙοιϊίοί σὰ σψογάθῃ 

Ρῆδρί. Β6ὶ βρϑϊθγσθῃ Ῥυβδι κου τηδρ Βο] Ομ’ οἷπθ ΝΘΥΙΣΓΆΏΡ; 
ἸΤΉΤΉΘΡἾπ ΙΔ ΒΘ βοβοίηθη, πϊοης 80 61 ΘΟΒΥ βί6]]οσπ, ἀ16 
ἸΘθθπαῖρθβ ρυδοιρ ἢ] Ὀδδιίζθῃ. Β61 Ῥ]αίο βομσιπαθί ἀ1686 
[συυηρ᾽ 81πλ8}1ρ δὰ8 ἀθη Τ᾽ χίθῃ, 8οὸ ογρῖδβ 814 Εἰ (τνοὸ οὐδ ϑοβδηζ 
ϑοθοββοσί μ80) οὐϑν Ῥεγοίαδροσαβ 818 , στὸ ϑίθρῃδπαβ δ θη] 
οὕτω δή 48, ὙὙὺαβ ΒΘΙΓΠΟΣ ΟΔΟΥ τἹΟΒ ΡΟ Τ,οβασὶ Ἃ6Υ ὈΘΒΒΟΥΘῊ 
ΗΔ βοΒ θη ρου ομθη ἰδὲ; Μομο 81 Β βοβοὶπί τἱγῦ οὕτω δὴ 

δ]  ο4118. ἀησυ βίο. Βοὶ ΗἹρροκγδίαβ, ἀθ ρυίβοδ τηϑᾶϊο. ἊἋ. 9, 
᾿ιοδὺ τῆδῃ ΠΟΟΒ ποαΐο (Δ ἢ} Ὀ6Ὶ Γ[“{{τ6 πα ΕἸὙΤΩΘΙ]ΠΒ):. οὕτω δὴ 
χαὶ οἱ χαχοί τε χαὶ πλεῖστοι ἰητροί, ὙΒΒΧΘΠα 6. ῬΑΥΒίηι8. Α (ἀπᾶ, 

16 ΙΘἢ ΒΙηΖυ ρθη Κϑημ, δῦοῃ ἀοὺ Μδγοίδηνβ) ἀ88 8161} 8η- 

1 Τὴ Βοίγθηϊ 4685 θη θυ σϑῃὄτγίρθῃ Βγυομδίϊοκϑ θυ Βορμοκ] ίβοῆθη Γρῃϊρϑηῖθ 

(ἔσο. 286 Ν.) Ὀΐῃ 16 τη Νδιοῖς ἀον Μοίπιπρ,, 4488 ἅ8586106 ἀγχοῦ ῬΟΥΒΟΙ 5 

πη Βουρ 5 Βοιη ἀπαρθη ΠΟΘἢ ΚΘ πθβυν ΡΒ σΘ ἢ 61} 18[. Ὑ 6111 ΒΙσμΘΥ βοῃϑίπὶ 

ΤῊΪΡ ΠῸΓΣ ΕΠ η65: 888 τη ϑυβίϑῃ 78 νόει πρὸς ἄνδρα (πο ιὲ ἀνδρὶ) Ζὰ Βο τοί θθη 

181, ἀδ πρός ὁ. δος. ἐϊν ἀϊθ ΠΙΘῚ οχγίογάογίθ Βοάθαϊζαηρ ἀθ5 ϑ'οἢ- ΑἸ ΡΆΒΒΘῈ8 

πΠἃ ΑΠΡΘΑΌΘΙΙΘΩΒ ΟΘΥ ρ8Π2 ΘΙ ρΘΏ 10 η6 Αὐβασυοῖκ ἰδ; νρ]. δίββου ἄθιχῃ, 

νῶ8 Κυᾶρου 68, 39, ὅ δῦ ῃγῦ, ποσὶ ᾿πβθβοπᾶθγο ΤὨπογά. 11, ὅ4: --- πρὸς ἃ 

ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο (,816 δΔοροτητηοαϊτγίθῃ ἴῃγθ ΕἸ ΠΟΥ Ωρ ἸΏχΘΙ 

ἘΧΊ]ΘΌΏ5856η"). 8 β'οἢ Ὡὰῃ ΘΓ Ζινϑὶΐθ ὙΟΥΒ ἰοῦ ομη6 ἄροτρον] βδπιθ 

ΑΘῃἀουπηρθη τηϊΐ ἀΟΥ ΑΠΠΔΏΤηΘ νοὶ πίρθῃ δ 8δί, 9086 ἀγοὶ γοσγίθ ϑηΐ- 

μδ]ίθη ϑίμθῃ ἴῃ βὶοἢ ΔΌρ ΒΟ] Οββθηθα ἀθάδηκθϑη (--Ξ τοιοῦτον ἔχε τὸν νοῦν, 

οἷος ἂν ἦ ὁ ἐντυγχάνων σοι), 80 ὈΙΘΙ δὲ Κϑιαμι ϑίνγδβ ἀπᾶάθσθϑ ἀρτῖρ 818 ἀϊθ 

ΘΟΒΥΘΙ Πρ): 

Νόει πρὸς ἄνδρα χρῶμα πουλύπους ὅπως 

πέτραν τραπέσθαι γνησίου φρονήματος. 

(Ὁ. ἢ. ἴσθι τὸ τῆς διανοίας χρῶμα πρὸς τὸν ἑχάστοτε ἐντυγχάνοντα ἀμείβεσθαι 
χαθάπερ ὃ πολύπους πρὸς ἑχάστην πέτραν ἀμείβεται.) 6 Γ 4180 ΘΥ ΘΟ Βθηθ 

ΑἸΚΙδΔηρ δὰ ΞΠΔΚΟΒΡΘΑΥΘ ΒΒ πδύϊνγο ἢπθ' οὗὨ τϑβοϊυὔοη ἰδύ τιον ἰγάϊρ᾽ 

ἔϑυηαρ. 



[589] Ηοτοἀοίοίβομο ϑέπάϊθη Π. 41 

ϑθιηθββθὴθ οὕτω δέ ἀδιθ]οίοη. [πᾶ ἀϊθ8. δὲ τηδῃ οβηθ Ζνυγϑὶ οὶ 
ΔΘ ΒΊΟΣ ΒΟΥ Ζυβίθ θη, ρ] θ᾽ οῆνσιθ ἀ1 ΘΒ 06 Οογταρίοὶ ὙΠ, 10 ε, ἡ 
(ὑγο 5816 ΠῚ 8 ΘΙΠΘΙ ΚΙΘΙΠθη ΖΔ8}] νοη Ηδηαβομυ θη Βδῆοί) 
υηα ὙΠ, 180, 17 (γο 416 ΑἸάϊπα, πϑδοὰ ἰθίπμ, [ὩΣ οἰ ηζίροῦ 
Τυᾶροῦ 1850) Ὀογοιίβ Ὀοβοιθρὶ συχάθ. 

5Ὸ ΟΥ᾽ οὕτω δή Ὀ61] Ηογοαοῦ οοηϑοοαίνο Βοασαΐαηρ δδί, 

ανοκί 65. οἷπθ ἐμαίβϑο 1] 6 ΕἰοΙ]ρο δὰβ; οἷπ ΟΒΪ.ΒΒ, 61η6 
Ἰορίβομβ ΕοΙρουαπρ ἰηρορθηῃ γα ἀυγοῃ οὕτω ΟὐΘΥ᾽ οὕτω ὧν 
οἰ μροιησί, Ζ. Β. 1, 82: οὕτω ὧν ὦ Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος συμφορή 
οαδν Π, 184: οὕτω καὶ Αἴσωπος Ἰάδμονος. ἐγένετο (,3ο οΥρὶθὺ 5108 
ἄθηπ δίοσδυβ, 4888 Αθϑορ' ἃ. 8. γγ.). Πϑμοῦ μα ϑύθιῃ ν0Ὰ}] 
ἄαγδι, Π]Ι, 16, 12 τὸν ἀθῃ ἀίογοη Ἡογδυϑρθῦοση (απ ρθρθη 
ΝΕ) σὰ βοῦχθιθθη: οὕτω (πιομύ οὕτω δὴ) οὐδετέροισι νομιζόμενα 

ἐνετέλλετο ποιέειν ὁ Καμβύσης, ἀ6ὴ Ἃ168 δὲ οἷ'η δὺὰβ ἄδθιῃ ψου8}- 

σοΒοπάθῃ ΔὈροϊοιίοίου ἢ] 88, πιοδύ 61η6 ἀδγδὰβ ἢ]Θββοηαθ {πδῖ- 
ΒΆ ΘΠ] Ομ. ΕὉΪρο. Οἴδὴζ ἀδ 886 106 ρἹ] δ ΔΌοΥ σὸὰ ὙΠ, 152, 15, νὸ 

ΘΙ ἢη υπα ργδομρορυδίο οι ροὈἸϑίθυ βο 416 ΟΜ Ραπρ ΒΘ ΒΟΠΘη: 
οὕτω οὐδ᾽ ᾿Αργείοισι αἴσχιστα πεποίηται (οὕτω βίαι οὕτω δή τηἱῦ ΝῊ, 
οὐδ᾽ βίδιί οὐχ τοῦ Κυὰρθ). 2 ΒΙΘΒρ ᾿Ιϑϑὲ τηδῃ δῦ Ὀογοῖίβ Ὀθὶ 
ΒΘΚΚν ΤΡ, 18 ἢπ.: οὕτω οὐδὲ οὗτος συμφέρεται περὶ τῆς χώρης ταύτης 

Σχύθῃσι, γο ΥΥ 6556 ]1ηρ, ΔΏΡΘΌΠΟΝ τοῦ ΑΝ, τυ άχμη!ο ἢ} οὕτω δή 

1 ἘΠὴ6 δηδίορο ἴσυπηρ ΘΥβομοὶπῦ ἱῃ θη τηθϑἰβίθη Ηδη βου θη ἀθ05 ὨῖρΡο- 

Κυδυ βοθθη Νόμος (δ. 1 ΞΕΙ͂Υ͂, 688 1,.), γο τῆϑῃ τοἱΐ ἀθὺ ΓὯγ ἀἴθβθ σι 

ΤηΒΒροὈΘπάθῃ Ηδηἀβοιυ σὰ βοβγθίθθῃ παὺ: ὁμοιότατοι γὰρ οἱ τοιοίδε τοῖσι 
παρεισαγομένοισι προσώποισι ἐν τῇσι τραγῳδίῃσι εἰσί " χαὶ (αἰομξ ὡς) γὰρ ἐκείνοι 
σχῆμα μὲν καὶ στολὴν χαὶ πρόσωπον ὑποχριτοῦ ἔχουσι, οὐχ εἰσὶ δὲ ὑποχριταί" 

οὕτω δὲ (ηΐομέ οὕτω) καὶ ἰητροί " φήμη μὲν πολλοί, ἔργῳ δὲ πάγχυ βαιοί. ΟΡ 
αϊ6 Εἰγβοίζυηρ ἀθβ χαί ἀυτος ὡς δῦοι ἀϊθβηλδ] ἴῃ θὲ ᾿ηρδὲ σ]θᾶθσ νοη 

Μ. βοιιδῃ 80 χϑι ] ἢ 1ΠΠυϑἰγγίθη  οἱβο βίδι δα (Β μη. Μὰ. 88, 142), 

ὈΙοῖρ6 ἀδῃληρθϑβίθ τ. 

δευαμα μαῦθῃ ἀἄοοῃ 416 Ηθγδυβροροῦ ὈΙΒΗΘΥ α16 Βϑββθυπῃρ νϑυβομιδΐ, 

Ψ6]Οῆ6 ἄϊο Ἡδη βου θη ἄἀθσ ϑυβίθῃ Ο]84886 χὰ 1, 78, 22 ἀδυθιθίθῃ ὃ ΕΒ εἰϊὶ 

ἀοχί οἷπο δίοίροσιπρ 4685 {Ππρ]8ΔῈ 6585 διβζι αν οθη, ϑἷῃθ ΑὐΐρϑὈθ, 

ἄον ἀϊθ ρορϑηνδγι ρθη Τοχίθβγοσίθ ρ82 ππᾶ ρΆᾺΓ πίοῃΐ ροηΐρϑηῃ. 1116 

Ηοτχοᾶοί πίομι βοιγϑῖθθαη: ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι (ἀρχήν) (νρ]. 1 28; 

Ὑ, 106: ΥἹ, 121 υπὰ 128), 80 τηυδδίθ ΟΣ ταὶ πἀθβίθηβ 4885 βᾶρθῃ, ψγ85 ΚΓ;ΥῈ, 

(ἔσθ 19) ταῦ ἄθπι Ἰοιοέθα ΒΘ δ θη ΘΉ]ῸΥ προσιέναι βίδίς προσίεμαι) 1Ππ 

ΒΆΡΘΙΗ ἰἴϑββθῃ : ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐδὲ προσίεμαι. (16 Βομδαρίμηρ, ἀδ888 

ΤὮ41905 ἄθῃ Ηδ]γ8 Ζϑὶ ννϑὶ]ρ δὰ8 βοίπθαι δἰΐοθ Βούΐθ δορϑίϑιΐθί 806, 

81 ἀογ Ηἰβίουί κου ἐὰν ψϑηῖρ ρ᾽δυθῃδῖῦ; ἀϊθ συγοὶΐθ Βϑιμδυρίπηρ, 488 

8116 Βοίῥ δβοὶ ἐγ ἱπυσηθσ ἰσοοκθα ρϑιγογᾶθη, 911 18πὶ 8δὰδ ἱπηθγθῃ ατ πάθῃ 

ιν] 



49 ΘοπιΡθΥ 2. [560] 

᾿ΒΘΏΣΘΡ ( πὲ ἴῃ ὙΥδαγμοῖς οὕτω δὲ), ψΒΒτοπα ΨΊ, 69, 22 ἀοτυ- 
Β6 06 ΕΘΏΪΟν οἰηδ νὴ ΤῊ ϑαβροιηθυζί ννόογάθῃ 181.1: ΕΝ 180 Κϑύχη 

ΤΟ ὮΣ 818 θη ΖιυἝΆ}}, ΘῊΠ ΜΨΙΓ ὙΠῈ ὨΙΘΙ Του ΓΘ μα ἴτὴ ΚΎΘΙΒΘ 

Βδηἀβου ΠΟ μ6. 1, βασίθη θονγθρθη; ἀθηη Θηἰβοιθ θη ΘΥάΘῃ 

ἀογαγρο ΕὙαρθη ποῦ ἀύγοι α16 Ζοαρη]586 ἀοὺ Οὐ 6θΒ, Θά οΥ 
Ἰηἄθηη ὙἹΓ αἸΘΒ6] θη Ζἄ θη, πΟΟἢ 86] 8 πάθη Ὑ1 516 ἄρῃ. 
Ἐβ ροπὰρί, τηθῖηθ5 Εδο ΐθηβ, ὙΘΠῚ Ὑ1} ΔΒ ΘΙΠΘΙ ΑἸΖΘᾺ] σψΟΒ]- 
ΒΘρ]δυριρίον ΕΆ]16 ἀ16 Το ρου σθυραπρ σον, 4885 46 ̓ ΒΟΒΣΠ- 
βίβ 1 σνϑυβομιθάθηθ Αὐβαγιοκβγθιβοη τὴ Βουγαββίβοιπ ΖΌΙΩ 
 ΘΒΙΚ6Ὶ νουβοβίθαθηοσ ΒΘρυ βη ἀάδηοθη ρονᾶμ! ἢαὶ. [80 6. 
Κοὶῃ Ο ΡΟΣ ἀπα Κοίη  γγκορέ, Βο Κὔμπηθηῃ ΨῈΓ ἤδη ΘΖ Θ᾽ ΘΥΤΙΒΒ 
5610, 4888 ΘΓ 510} 465 ΘΙΠΙΏΔΙ ΘΥΤΌΠΡΘΉΘη Ὑ ΟΥ̓ 6115 ποις ΊΘαΘΓ 
τη Ἀγ 1}}1ρ γα ὈΘρθθθη Βδρθη. [πᾶ ἀϊθθθ ημὅμουημαθ (ἀ  Υ188- 
μοιύ γα Ζὰ ΘἰπμοῚ γο]] κου θ θη, ΜΘΏη 6845 ΟΠ ΉΚΘΩ ΟΡ 

Ἡδηαβοιυ θη ἀπ8 οἷπο Οδροηδίχδτηππηρ, Οἶδα θαγί, σγθῖοηθ 6 Π6 
ΑὈδβιομί νου πθγη τηυββίθ, σὰ νῦ]]1ρ; ΓΘθσα πα ἀπ Ζυγ ΘΙ ἀ θα Πρ 61 
Αὐυϑάγιοϊκ σὰ ροἸδηροη. 

Π, 118: --- καὶ δὴ χαὶ τοῖσι ἀπιχνευμένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωχε 

Ναύχρατιν πόλιν ἐνοιχῇσαι τοῖσι δὲ μὴ βουλομένοισι αὐτῶν οἰχέειν, αὐτοῦ 

δὲ ναυτιλλομένοισι ἔδωχε χώρους ἐνιδρύσασθαι βωμοὺς χαὶ τεμένεα θεῶν. 

Το νυὐββίθ πιο, ἀ885 τηδῃ τὴ ΟΥ̓ ΘΟΒΙ ΒΟ θη. οἷη ,ἀουί Ό6Ὶ οἰχέειν 

Θ΄ θῃίρθγθη ἰκὔπηίΐθ, 8418 ἀ165 'πὶ Π).ϑυϊβοῆθη Ζυ δββδιρ ἰδ]. 
ΘΟ]ΘῺ Ὑ 4180 οἰνγα ἐνθαῦτα οὐδ᾽ αὐτοῦ (]οὐζίογθβθ τηϊῦ 46πὶ 6οά. 
ΒΘΠλ1661.) Θἰ μβομδ]ύθη ἢ ΙΘἢ ἀθηκο, ΜῈ ὕγαθη ἀϑηη ἢν ἀθη 
Ῥγοόσθββ ἋΟΥ Απρδββαηρ οἴηθ5 ΜδΥρΊηΔ]- Ζυδδίζοβ 80 Βοῖπ [Π- 
ϑαρυπρ οἰῆθη ΘΟΒΥ ὑγοιΐου ἐλῆσθη ; ἀθῆη ὈΘρΟηηθα ἢδὺ ἀ61- 
56 106 (τι16 10} ρ]δαρθ 6) βοβοῃ τοῦ ἀν Εχβοίσαμρ 46 ὅοθχγοι- 

Ὀυπρ' ἀ6ν οὐβίθῃ Ηϑδηαβου θη δθθθ ἀυσοῖμ ἀ16 ψυὶραί-], οβασί. 
θη Ἰδαΐοὺ πϑᾶχη!!ο ἢ}! ἐνοιχέειν (ἢ ΝΒ) απὰ νϑυγἅτῃ ἀθυ]οὶ 
Θϑπὰρ ἴἢγ6 ΑὈβίδιησηαηρ νοὰ ἀθτὰ νουϑηρθῃθπάθῃ ἐνοιχῆσαι. Δ ΌΩ 
ἀογαυρθη, {8611}5. οὐκ γθηθη, {861}5 οὐυρϑπζοηθη Βδηαθθιηοι- 

418 σϑῃχ υπᾶ ῥΆΣ τρ]ΔῈᾺ}110}.)} Μαββ πἰομς δύο ΙΧ, 42 οὐδέ δὴ ἀϊθ 

Β.6116 νοῃ οὐχ ἰγθίθῃ ἴῃ ἄθπι ϑ'αίζθ: ἡμεῖς τοίνυν αὐτὸ τοῦτο ἐπιστάμενοι 
᾿ οὔτε ἵμεν ἐπὶ τὸ ἱρὸν [τοῦτο οἴῃ. ΚΓΨῈ] οὔτε ἐπιχειρήσομεν διαρπάζειν, ταύτης 
τε εἵνεκα τῆς αἰτίης οὐχ ἀπολεόμεῦθα (πα δὺ8 ἀϊΐοβοπι αταπᾶθ ψϑγάθῃ 

νυν δ οἢ πίοι ὑ σὰ ατυπᾶθ σοι θη) ὃ " 

Ζοιίβοῦγ. ἔὰν δβίουυ. αγιηη. 1859, 5. 828. δή 61} πδοὴ Οδιβϑέογα ἴῃ 5Ε' Ὀς, 

ψοζα 7046 Π0}18 ποοὴ Υ Κοπιτηῖ. ΝΟ Βιοίπ, θυ ἵπ ἅθυ ϑύβίθῃ ΑἸΓ]ΆρΡΘ 

βϑί ποὺ σοι θη θη Αὐϑρᾶρθ ἅϊ6 Ῥαγθκοὶ ἀυ]άοίο, ψἄγθ δ ϑίῃθ 0556 

Ζυίϊμπαὶ ἀθγ ΑἸαϊ ἃ. 

μι 



[5601] αοτοδοίοίδομι ϑέυάϊοι Π. 48 

Κυηρθὴ ὙγΟΓΘ ὍΠΒ ΠΟΘΒ ΡᾺΓ νἱ6]6 Ῥορθριθη. ΗἸθμοΥ ραμότί 
4. Β. ΠΙ, 22, 14: ἐξηγεομένων δὲ τῶν Ἰχθυοφάγων τὸν κόσμον αὑτοῦ 
γελάσας ὁ βασιλεὺς χαὶ νομίσας εἶναί σφεα πέδας εἶπε ὡς παρ᾽ ἑωυτοῖσι 

εἰσὶ ῥωμαλεώτεραι τουτέων [πέδαι]. Οαον ΓΡ, 28: χαὶ ἀπὸ τῆς παχύτη- 

τος αὐτοῦ [τῆς τρυγὸς] παλάθας συντιθεῖσι (ἀθηῃ 46 πδορ ΑὈΗ͂ΒΒ 

ἀ65 ΕὙΘοΒίβαθο8 ἰἰυὶρ ]ο ρθη ΗΕ  οΚϑίδπα μοιββί ᾿τὰ ρονόβη- 
ομθη ΟὙἸΘΟΒΊΒο τρύξ ἀπα νῖγα ΒΙΘΡ νου Ηογοαοί παχύτης ρ6- 

πδηηΐ: 6α16 γογδιπάπηρ 646 γνογίθ --- νὸπ ἸὮΓΟΣ γΘηΙρ δηρθ- 
ΤΊΘΒΒΘΏΘη ϑἰθ! ]πηρ' ΔΌΡ ΒΘ θη --- ΒΟ] ὅθβθ α16 ἔ]βομθ ονϑαβ- 
Βοίζαῃρ; ἴῃ ΒΙ0ῃ, αἀ888 Ἃ16 τρύξ δῖ πιομύ αἀἱοῖκα Βοβίδηαιθι]6 

οπὐμἅ]. [0)΄᾽6 Ζιυγοὶ δογίθ ν}}}, ψ|6 ἸΘἢ οὐβῦ 6ἰχί βθῆθ, βοβοῃ 

ΒΘ Ιβῖκθ ΠΠΙρΘη., ἀθββθὴ Νδμπαηρ' ΔΡΟῸΓ ἀπροβόγί νϑυῇ}}} 1817). 
πα 5: ομβουποῖ δύο ἀδΔ8 ΕὈΪροπάθ: ΥἹ, 69, 1: τὸν χρόνον γὰρ 

[τοὺς δέχα μῆνας] οὐδέχω ἐξήχειν ----; ψγΘΩρ6 Ζ6)]6η βρϑϊου μιοὶβδί 

658 Ζὰ δ8|]]}6 χη [ΠΘ ρου ῆαΒ5: τίχτουσι Ὑὰρ Ὑυναῖχες χαὶ ἐννεάμηνα χαὶ 
ἑπτάμηνα, χαὶ οὐ πᾶσαι δέχα μῆνας ἐχτελέσασαι. ΟΘΙΘσίοτα ὙοΥ ΙΖ 

οπίβίδτηταί (ἸπϑῖημθΒ Βοα ἀη Κ6η8) 416 Ζυϊμαί, 416 1οἢ Π, 47, 19 δη 

ἀδὺ ἰοΐδ!θι ΕἸ ΘΕΥ ΠΟΙ ΚοΙύ οἰ ποὺ ἀν Ζυγϑὶ νϑυθυηάθημθῃ Βοβίτ- 
Τ]ΠΡΘΙΩ ὑπ 8 66 ρ»8η2 πᾶ βρ'ϑγ ὉΠΡΟυθοΒρίθη Επάρῃδβο ΘΓ 
δδυμαἀ θυ βοῦθη ΝΟΌΘΠΘΙ Δα ογβίθ μηρ; οὐθηπμα ἴῃ αἀθπὶ ϑαίζθ: 
τοῖσι μέν νυν ἄλλοισι θεοῖσι θύειν ὗς οὐ διχαιεῦσι Αἰγύπτιοι, Σελήνη δὲ 

χαὶ Διονύσῳ μούνοισι τοῦ αὐτοῦ χρόνου [τῇ αὐτῇ πανσελήνῳ τοὺς} ! ὑς 

1 Ὑιὶὲθ πιδη ΠΙΘΥ ἄθη ΑὐΟκοὶ σὰ τοι ογρθη ψϑυιηδρ,, ἰδὲ Τὰ ὉΠΟΡΗ Πα] οἢ. 

(Ό 16 τυνοὶ Ῥοτίθ τοὺς ὕς Εἰρέ οἰκί βιθίπ, Οοιαταθηὶ. Απιβρ. 4). ΕἾ ἰδὲ 8ὸ 
ψυθηΐρ Ζὰ ἀυ]άθῃ τὶ 2. Β. 1Π|, 21, ννὸ βϑ] υϑινθσδίδη] ἢ δοἢ ΟΠΏ6Θ 85 

Ζϑυρηῖθθ σορ ΑἸ σὰ Βοῃγθίθθη τᾶγθ: ἐπεὰν οὕτω εὐπετέως ἕλχωσι [τὰ] 

τόξα Πέρσαι μεγάθεα τοσαῦτα, οὐδ Υ͂, 27 Βη.: τοὺς δὲ σίνεσθαι τὸν Δαρείου 
στρατὸν [τὸν οἴη. ΑΒΟ ἃ] ἀπὸ Σχυθέων ὀπίσω ἀποχομιζόμενον, ἅδ8 ΗθοΥ ἀθ68 
Βατῖαβ δαΐ βϑίπϑπι ΒΕ οζαρ 88 ἄθιῃ ΘΚ ΠΘη]δη', νγοὸ βόδοι βομ δου ρθ- 

θοββογί δμιδίίθ; οἂϑυ ΥἹΙ, ὅ: οὗτος μέν οἱ [ὃ οπι. ΗΓ] λόγος ἦν τιμωρός 

(ΞΞ τοῦτο μέν χτὲ.); οἄογ ΥΠΠ, δὅ9 ἰπ.: πρὶν ἢ τὸν Εὐρυβιάδην προθεῖναι [τὸν] 
λόγον τῶν εἵνεκα συνήγαγε τοὺς στρατηγούς (γα8 Οονοὶ Αγ. Ἰϑοί. 868 Ὁ6- 
Τρ μαι); οαθγ ΥἹΙ, 84, νο ἰδ ψϑηϊρβίθηβ πίοηΐ ουδὲ ἀ88 ΖθιιρὩ 88 

νου ΚΓΥῈ δρρϑονδγίθί ἤ8 06, ὑχὰ 16 ρυδοη νυνὶ ἀγίρκοῖς 4685 ρδηρῦθδγθη ΤΟΧχίθβ: 

τὴν δ᾽ ἑτέρην τὴν βυβλίνην Ζιι ὀΥΚΘηπθη. ἘΠ ΜΨΆΓ 8 νουμοῦ (6. 36) ΖΥΤΆΓ 

α16 Αὐϑίμοιαπρ νοὸπ ΕἾΔΟἢ8- ππᾶὰ Βδβίίδαθη δὴ Ῥμδηικον πὰ Αθργρίοτγ, 

ηἰσμῦ ΔΌΘΓ ἄθγθηῃ Ὑ ουνθηάαπρ εγ 16 οἷηθ Βγάοκθο σοιμθὶθίὶ πψοσγάθηῃ. Ζιι 

ΒΟΒσΘΙ θη ἰδ ἀροῦ ἀΐθ 5[61160 δαῦ ατυαμᾶ ᾿θη68 Ζθαρηΐ8898 8180: ἐγεφύρουν 

τοῖσι προσέχειτο, τὴν μὲν λευχολίνου Φοίνιχες τὴν δὲ βυβλίνην Αἰγύπτιοι, ἄϊθ 
Βγάοκϑῃ ϑυγομίθίθηῃ ὅθηθ, ἄθηθη ἀϊθθ οὔ]αρ, 416 οἷῃθ -- δὺβ ὟΝ οἰ ββῆδοἢβ 

-- ἀϊο Ῥῃδηίσίον, 416 απάθγθ --- δὰ8 Ῥαργχιβθδβί --- ἀϊθ Αθρυρίθ', [888 



44 ΟΡ ΘΥΖ. [5602] 

θύσαντες πατέονται τῶν χρεῶν. 1)848 ΟἿγ' 4116] Θη βομοι ἀϑί, ᾿οΘἢ ἀθηκα 
ΟἾπΘ ΑΡΡΘ]], ἄρον α16 ΤΠ πϑομίδοι ἀον ΟΜ] αββυγογίθ ἴῃ ἀθπι ϑαΐΖθ 
(ΝἼ,, 18): οἱ δὲ Φρύγες, ὡς Μαχεδόνες λέγουσι. ἐχαλέοντο Βρίγες 
χρόνον ὅσον Εὐρωπήϊιοι ἐόντες σύνοιχοι ἦσαν Μαχεδόσι, μεταβάντες δὲ ἐς 

τὴν ᾿Ασίην ἅμα τῇ χώρῃ καὶ τὸ οὔνομα μετέβαλον [ἐς Φρύγας]. γ᾽ ]. 

ΒΟΡΊ ΘΙ οἢ ο. 74: οἱ δὲ Λυδοὶ Μηίονες ἐχαλεῦντο πάλαι, ἐπὶ δὲ Λυδοῦ τοῦ 
Ἄτυος ἔσχον τὴν ἐπωνυμίην, μεταβαλόντες τὸ οὔνομα. --- ΤοΟἢ Κ8ΠῈ 

ϑΟἢ Ὀ61 τἹοδερ οὐκ θη άθη Οὐο ουρϑῃζθοπαθῃ Ζυβάϊζοη Ὑγ0}] 
τηϊδαμίου 61 Ζνν 6] τὰ Βοί γον ΠΠΠΘΟΒίμοιέ συγ Ὀ]ΘΙ ΘΗ, 

80 δ] 4848 πού σὸν θηθη ΕἌ]]Θη, ἴῃ ΘΙ μθη ἀον (]οββδίου 
βΒοιθεὶ ἀ16 Μοιπαηρ 465 Απίουβ ψο ]βίθπα!]ρ νου] δαί. 5ΟὟΥ, 
29 βη., ψὸ α16 νοὴ θη Ῥδυίθσῃ ροσιγκία Νϑυαογαμπαηρ ἀου. 6 Υ- 
ΠΑ] η15886 σὰ Μ|Ιοὲ ουζᾶμ! πὶτα. “Φοπο θηῖϊροπ, ἀθύθηὴ Αθοκοῦ 
α16 Ῥδυίβοβθη ΑὈροβαηαίθῃη νγοῸ}} ρορῆοσρί ἔδπάθη, θθβίθ θη 816 

᾿ χὰ Ηδότη ἀθ8 (ἀθιμθ ηγγθβθηβ', τοὺς δὲ ἄλλους Μιλησίους [τοὺς πρὶν 

στασιάζοντας] τούτων ἔταξαν πείθεσθαι. 1216 Θίπθη 580]]}6ῃ ρσοθϊθίθη, 

ἀ16 δηάδγθη ρϑβοσόῆθη:; ἀ88 Καὶ ουατη γᾶν α16 δουρία!ο ἀπα 16 
ΘΟΥΡΊ οΒΙ ρΊ οἱ, τοῦ ἀΘΓ 516 ἴῆγα Ῥυϊνδι ίθυθββθη σουνγαϊοί μδίξθη, 
Ποῦ ΔΌΘΥ 4845 Νίαββ ἴσου ΤΙ ΘΙ Δ τηθ δὴ ἀ6Υ 8]]ΡΘΙΊΘΙΉ ΘΠ, Ζυγοὶ 
ΜοηΒΟΠ μηδ θυ ΒΙπμἀ το πϑγθηάθῃ Ζουτϊζπηρ 468 δίδδίοθβ. --- 

ΥῚΘ ἃθϑυῦ, γῆ ἀοΡ ἔγοιηθ ΕΠ Μασ ηρ] ηρ ταῦ ἄθιὰ Βοάθῃ, 
δα ἄθιη ΟΣ ΒΊ6 ἢ οἰπρϑῃϊδίοί δ, Ζυβδιηση θη  ΔΟΒΆ6η. πα ρ] ΘΙ οἢ- 
ΒΒ ΘΒ ρον ΟγάΘη ἰδ ἡ θΔηη τηδρ' ἀοΥ θοίγοιθμαθ δοδμῖ ΠῸΓ 
θα] ρθη, 6 πῃ οἷη ρ᾽ ΚΠ ομθα ΠΡ ΘΙΒΕΣ ὑἢ8 βοίπθη Κατὰ Ζὰ 

οὐ βοϊθη θη Βοιβίδμα 161} {. 

ἀδγ Αὐὰῖκθὶ 418 488 πϑομ δι] ρθη 4}16 Ὁ Ὑοσγάθα  ομυρβηη [6] σᾺΥ δαβρ' 

ΘΙΏρΡΘΒΟΒΟΡΘη ψ γᾶ, ἀ1685 ψγ6 155 18 δ ΗΘ Βίθιη, ἄθυ ἀθῃβθὶ ΘῺ τθἢγ- 

ἴδοι τοἱῦ Ἐϑομῦ σόροα 416 Αὐτοτ δ ἀογΥ Ἡδη βου θη σα] ρὺ πδἰ, οὔθυ διοἢ 

(γγ8 εν θὰ δυΐ ἀ85886106 ΒΙΠΔαΒΙκοτητη) δυῖ ἀϊθ Αὐἰογ δὲ ΘΓ οχβίθῃ 

Ηδη βου ὔθηοδββθ μἰπ, ψῖθ ΠῚ, 9, 10: ῥαψάμενον [τῶν] ὠμοβοέων καὶ [τῶν] 

ἄλλων δερμάτων ὀχετὸν μήκεϊ ἐξικνεύμενον ἐς τὴν ἄνυδρον, ἀγαγεῖν --- σγχο τηδῃ 

ΒΙοἢ μὰν ψαπᾶογί, 4855 ἵμ πο, θη Βοῆοη πἰομΐ ἀθγ βίϑηπαϊρθ ϑὅρυϑοι- 

σοὈτδιι ἢ, 80 ἀοοὶ ἀΐθβ6 106 Ααίονι δ (Β5.0) νϑγϑη]δβϑύ πα, θϑὶ ἀθὺ Υ Ἰθάθυ- 

δυϊηδῆταθ ἄθ8 βδίζθθ σὰ βοῃγθίρθη: ἀγαγεῖν δὲ μιν (βἰαίξ ἄγειν). Αὐςᾷ ΙΥ͂, 
186, 4 βοῃϑίῃηΐ τὴν ἀθσ νοῦ Γ,ΥΒΕ δυθροίδββθηθ ΑΥΠΚ6] Κοῖμθ θο  ϑυί!- 

δαηρ ΦαΖι ]Δβ5θῃ ἴῃ ἄθιῃ ϑδίζρι θα ὥστε οὐ τετμημενέων [τῶν] ὁδῶν. --- 
υϊΓὰ πίομὲ δυο ὙΠ], 41 συ Μίηάοβίθη ἄθσ βου σογραμκί ἀθ8 θ- 

ἄδηκθηβ νου οκέ ἀυσορ ἀϊθ ρου ϑέογίθ ιομχοίραπρ: ἔσπευσαν δὲ ταῦτα 

ὑπεχθέσθαι βίαι ἔσπευσαν δὲ ταῦτα ,5]6 ὈοίχιΘΌΘη ἀ1686 (4848 Βοίϊαη δ ΥΚ) 

οἰἤτὶρσ΄, ,816 Ὀθϑ θη βίοι ἀδιλδ 5 ὑπεχθέσθαι Ἰηδομῦ σ8η2 ὑπᾶ ρᾷὺ ἄθῃ Εϊη- 

ἄγαοῖκ ϑἴθθῦ δῸ1Β ἄθι [ο]σομᾶϑῃ ὑπεξέχειτο ϑαϊποτητθηθη Εἰτρϑάπζαῃρ. 

φψιεῖ 



[568] Ηετοἀοέοίβομο ϑέπάϊΐθη ἢ, 45 

ΕΠῸ Ηργοάοὶ ἀδιδῃ ρομί, ἀ16 50 δυβίδιοῃθ Αὐΐβρϑιομο- 
ΤΌΠΡ σοῃ ἮΥ ΔΒΒΟυουυ πο η ὑπαὶ ἄἀθτὴ ἀαζὰ φρο ὄτρθη ΟἰΘΒΟ ΤΟ 
1π ΟΟΥ Βυγβοῆθη Υ ἀθίθ σὰ βο]άθυη, Ὀοιηῃΐ 6 βίο νογουθί, 

ἀϊθ ΝΟΟρΊΘΥ ΒΘ ΠΟΥ 6860 δυΐβ Αδυββουβίθ Ζὰ Βρϑῆηθη. Εἰ βι6}}} 
ἀδῆον ἀογ ΤΠητηδβθο νοὴ ὟΥ Θἰ Πρ ΒΟΒΙΥΡ, ἀ16 δ γϑαβ ᾿ΔΠΓ6 1 ἢ ΠΔΟΝ 
Αορυρίθῃ σπαθί, α16 ἀρουσδβομοηᾶθ Τηδίβδοηῃθ ρσοροηάθδου, 

ἄδ8β ,Βοζιβδρϑῃ πιομΐ 61} ΘΙΏΖΙρΟΒ ΙΘΌΓῸΒ ὙΥ οἰ πἴδθθ τῇ Γ,.8η646 
Ζὰ ΒΘΏΘη ἰδ. οΟΥΥΟΒΙΏ --- 80: τηϑρ' ὙῸΠ] “Φοιηδπα ἔγαρθη “--- 
Κοιαϊηΐ 4165 Α11689. Ὑγ)γογδυῦ αἴθ βυβίθιηδιβοῃθ ΕΠΠΒΘΙΩΤ] ηρ᾽ 
πα ΕΒ οΥἰβομαβαπρ' 41} α1656 5 ΘΒ ΓΟ Β. τα ροί 1} ισα. Ναυη 
Ἰδαϊοὶ θ᾽ δοίχοθδπᾶθ ϑ'δίς ἴῃ ἀπβοῦθη Τοχίθηῃ (ΠΙ, 6 ἰμ.) αδ]βο: 
--- ἐς Αἴγυπτον ἐχ τῆς Ἑλλάδος πάσης χαὶ πρὸς ἐχ Φοινίχης χέραμος 

ἐσάγεται πλήρης οἴνου δὶς τοῦ ἔτεος ἑκάστου, χαὶ ἕν χεράμιον 

οἰνηρὸν ἀριθμῷ χείμενον οὐχ ἔστι ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἰδέσθαι. χοῦ δῆτα χτέ. 

γοσζὰ συν δίοίη ἀδ8 ΒοΙσθηᾶθ δητηθυκί: δὶς τοῦ ἔτεος, ψΔ}1- 
ΒΟΒΘΙΠΠΟΝ, νγ611} ἀ16 Καυ ΓΟ Πὰν Ζυγθῖτηδ] ἴση δῆτα 416 ΤΟῸΣ 

νου Ηθ6]]1Δ8 πδὸὴ Δορυρίθῃη τηϑομίθθ. οη ΡΒ ὅπηι ΚΊΒο ΒΘ η 
Ἡβέδθη δὺὰβ Κοπηΐίθ 816 βΒοβοι δέον ἴῃ ὅϑῃγο ψΊΘάοτθΒο 
ψοταθη.. 9)]΄ῚΊ0 ]Ἰοἰζίοσθ Βοιηθυκυῃηρ; 1δὲ νο]] ΚοΙΉΤη6η. ΓἹΟ Πρ ; ΠῸΓ 
ἀὐηκι 68 8 θη ψγθηρ ΟΡ ΠἀοΥ] 6 ἢ, ἀΔ485 ἀ6 ν᾽ ΗΠ]ΒΙΟΥΙΚΟΙ α168 

ὨΙΟδΐ 5016 οἰ προβθηθη Βαῦθη, αἀ168 πα ποοἢ οἰπῖροβ Απάθχο. 
ΘΠ ΘΠ 6168 δὶς τοῦ ἔτεος ἑχάστους ἴῃ ΒοίΓΘΗ͂ ῬΉδΙΖΙΘῊΒ 

νο]]ρ' ΒΙΏΠ]ΟΒ δὲ, ἰδὲ 68 τηἱὐ ΒΕ οΚϑιομί δὰ Οὐ θομ θη] δηα οὗν 

ὈοβομονΒ νουβίδηα!ρ ΕἾΒ τηδρ' ὙΔΕΥ 8οῖη οὐδὺ πἱ ἢ, 4888 ἋΘΣ 
οἰζθίηθ Ομ ἔθου 416 ΤΟὺ ἴῃ ἀον Βδρθὶ ΠΡ χυγϑίτηδὶ πὶ 98 }Γ6 
Ζυγ οκ]ορίθ, Κϑηη τδη ἀδγυτῃ ἔλρ]]οἢ βαρθη, αἀ888 αἴθ Ὑγ 6η- 
οἰ ἴῃ Δορυρίθῃ ΠΡ ,7106468 98}. Ζυγϑίτηϑ). βιδι πα ἡ πὰ 
ὙΘΏΠ ΙΏΔΠ 65 ΒΆρΘη Κομηΐθ, ϑ]ομβθη αταηα μαίίο Ηογοαοί 68 

Ζὰ ΒΆΡΘΠ, --- 68 ΘΌΘἢ ΒΙΘΡ Ζὰ Βᾶρ6 ἢ, ὙὙΘοῪ ΘΓ ὍὉΠ5 γοη ἀ6Γ᾽ ΟατΥὄββθ 
͵θηον ΕΠ ΩΣ ἀ16 τηδρ]ομδί βίδγκβία Ὑ ογβίθι]πρ' ὈΘΙ ὈΥηρθη γἡ}}} 
ππηα δα Ὀομαΐίβαιηθ ΕἸ ΒΟ ΒΥ Κα πρθῃ 80 γθη1ρ; ροαδομί δὲ, 4888 
ΕΓ α΄1΄6 ΘΙ ΠΟΙ ΒΡ δὰὺβ σρδη 2 Οτ᾽ ΘΟ Ϊδη α΄ βίδ πάθῃ 

. ἸΆββ, οβπθ οἰνγῶ 716π6 Πδηαβίσομθ ἀμρβί! ]0ἢ δαβΖυ Θ σμηθπ, ἀ θη θη 
ἀον Βδοοβυββορϑθῃ νόγβαρί ὉΠῸῸ ἡ Αὐδ 8]]}|6ὸὴ ΤΉ] θη Οὐ] μθη- 
Ιδῃαβ υπα ἀθονυαιθβ ποὺ δὰβ ῬηδηϊΖιθη. --- πα ,48Δ585 σ812Ζ6 
ὕδὴγ ΒΙΠαΌΓΤΟΝ', ἀ885 Ββυησηΐ σὰ οἰπϑηάθι, πα ἀΔ8 ΒΟΒΥΙΘΌ 
ὍΠΒΟΙ ΟΘΒΟΒΙΟΒΙΒΟΆΓΘΙΡΟΥ. ΘΠ [6Π68 δὶς τοῦ ἔτεος ἑχάστου 

δὲ ΠῸΣ α16 ιοβαγὶ ἀθν οἴποῃ Ηδηαβοιτ θποϊδθβο. 16 ἃηάθΓο, 

ἀ16 βὸ οἷ δ]]οὶπ ἀδ8 υβρυ ηρ!οῖθ Ὀουϑηγί δὶ, Ὀιοίοί σ8η2 



46 Εἰ πα όξες. [564] 

Απμάρογοθ. Εὶ υπᾶ αὶ ΠῸΠ]ΠΙΟἢ ταῦ Ἰἤγοιη δι᾽ ἔτεος ἑχάστου [5686 488 

ΕΙΟΒΌρΡΟ πὰ δθπθη; ἀθὺ  ΙΠαΟΡΟΠΘΗΒῚΒ ἈΡΘΣ Ἰορὶ 18 α16 Γι ὅβαηρ; 
ἀθβ δ [Π5618 ἴῃ 416 ἤδομθ Ηδπα ἀυγοὶ βοῖίπθ ϑοβγθιαηρ: δι 
ἔτους ἔτεος ἑχάστουι! ΑΪθο ΟἹοββοὴ πα (ΟὙ]οββισίθθ ποθ ΠΥ 

(σῖθ ἴῃ 8116 Ηδηα βου θη τούτου εἴνεχα ὨΘΌΘη πρὸς ταῦτα Βίοἢΐ, 
Ι, 1605); πὰν ΠΙοΐοσὶ ἀδ8 (]οββθῖὰ αἰ θβιη8] οἷηθ ἔδ᾽ βορ 6 Εμκ]ἅ- 

γαπρ : ,8Π]8 ΒΥ ]Π16ῃ} 6 (ἔτεος ἑχάστου) 5ἰαιΐ ,485 ρσϑῃησθ Φδῃγν μἰπάυγομ', 
νγ85 δι᾿ ἔτεος (ὈΘΥΘΙΒ ἢ Αγομοίγρυβ Ζὰ δι’ ἔτους νΘΡΒΟΒΓΊΘΌΘΩ, 
σ]οιοῦνια Ζ. Β. ΥἸ, 18, 4 προέβαινε ἴῃ ἄθη τηοϊβίθῃ Ηδπαβο θη 
Ζὰ προὔβαινε ρονγογάθῃ 180) 41161π θδάθαϊοί. Μϑηῃ νϑυρΊϑίομθ Π, 
22, 4: ἰχτῖνοι δὲ χαὶ χελιδόνες δι᾿ ἔτεος [ἐόντες ] οὐχ ἀπολείπουσι ---: 

ΘΌΘΩΒΟ διὰ βίου, διὰ γυχτός, δι᾽ ἐνιαυτοῦ, δι᾿ ἡμέρης (ἸοὐζίθγοΒ Ὁ6Ὶ ὑῃ- 

ΒΟΓΘΙῺ Ααἴον 1, 917, 21: Π, 118,14: ΥἹ, 12, 9; ΝἼ, 210, 6---). 

γιΧῚ. δῦϑὺ δὺὰβ ἀἋδσ Δ ουβοῃχηθίσαηρ 468 Ευ ΚΙβυίθη ἀπᾶ ἋΘΥ Ε- 
ΚΙάγαηρ, ἀυγοῖ Ν᾽ αν παδγιηρ υπα ΤΊραΩηρ 16 οἴπμθδ ΒΘ ΒΔ ΌΘΠ8Β, 
ἀον ἴΠπ8]π ἀ6Ρ γυϊραί-],οϑαγὶ οηϊβίθῃθη οπηΐθ, γᾶ γοπα α]6 
ΠΪΠἀοΥ παίνθη ογίσθίου ἄθρ δγβίθῃ Ηδηα βου ΘΠ ΆΤΆ1]16 488 
Βομ δ ἀθουβο ἢ ὕββιρθ ἔτους οἰπίδοι. ἄρον Βογὰ σνδγΐθπ, ψγ6 πὶ 

ταΐΐββθῃ ΙΓ 6168 οὐδ νυ ]δαῇρ ον] ἄγη Ὁ! 
ΠΟΙ ἸΘΟΒ ουβοῦσθοκο ἅδον. ἄθη ἴΠτΐϑηρ, ὑνϑοἤθη τηθῖηθ 

ἘχονΘΓΠρΟη ΗΖ ΘΙ ΠΊΘη αἀἸΌ θη, ΘΠ ΙΟἢ 1η ἀΟΥ ὈΙΒΒΟΙΊρΘη 

ὅνεοῖβθ ἐογυξδῃγθ. [Ιοἢ Ῥθβοῦγβηκο το ἀδῃον ἔογίδηῃ ἸΏ ἢν απὰ 
ἸΘ ἢ δυῇ 485 ΥΠΟμΠρδίθ πα Ὀ6Πθιββιρθ τα] 80 ρΊΌΒΒΟΣ ΚαρΖθ, 
418 α16 ὄδοῃθ ὩὰῚ ΠΠΏΠΊΘΙ ΖῈ 58, 

Ὀνιτίθα ΒυοΆ. 

Π1|, 11 ἢη.: μάχης δὲ γενομένης χκαρτερῆς χαὶ πεσόντων ἐξ ἀμφο- 

τέρων τῶν στρατοπέδων πλήθεϊ πολλῶν ἐτράποντο οἱ Αἰγύπτιοι, ΟαΘΥΊΒΒ 

Κοπηίο Ἡρϑγοαοί βΒ᾽ 6 ἢ δ8δὸ δυβαγάοκθη, ὑπ ηρ]θοἢ ΟΡ 15 8|16ὴ 

. Ὧδ888 Ηοσγοάοί δοι σαὶ πο ργὄββογθιῃ ΝΟΒασΌοΙς ροβαρὶ ὨΔΌΘῃ Κὅπηϊθ: 

ΔΩ ΓᾺΡ ΔῊ ἀ885 ρϑηΖθ ὕδὴγ δΙμαυγοῃ", 80 ἀδ88 416 1,οβαυί ἀθβ Ὑ᾽πάο- 
ὈΟΠΘΙΒΙ8 ἀηγουκίγζί ἴῃ ἄρῃ Τοχί σὰ βϑίζθῃ νᾶγθ, ἀΐθβο Μδόρ]οδοι ἰδὲ 

τὴν ἔγϑ οἢ δύυοὴ ἴῃ ἄθῃ Κη ρϑἸκοιητηθῃ τιπα 56 ψιγᾶ ἄθσ ΤΥ ΔΕΓΒΟ Θ᾽ ἢ-᾿ 

᾿ς ὨΙκοῖδ πὶ οἴηθη ατδα προ ρορυϑοδῦ ἀυγοῦ ἄρῃ δηδιορθη Αὐβάταςκ 

98 ΚοιηΚΟΥΒ ΑἸΩΡὮ 18 (ἔγρ. οι. σὺ, ΠΙ, 819): πίνου σ᾽ ἑχάστης ἡμέρας 
δι᾿ ἡμέρας, ἄθγ πιὶὶν πδομιίγβρ] ἢ Ζυ Πρ δα θισββί (ΟὈρ] οί ἢ ἴοι πη ΥΑ]- 

ΟἸΚο δ ΘΥ 5 Αμπλ. Ζι ΥῪΙ, 12 Θη μθ θη Κομηΐθ). ΟἹ 80ῸΓΥ ἄϊθϑθ Αυβάγαοκϑ- 

γγ6 186 ΕΓ ἀηβούθη ΗἸΒΙΟΥΙ ΚΟΥ πἰοῃῦ 8411Ζὰ ορὶρυδιατη δύο Ζσαροβρίίζέ παπᾶ 

ἄδταπ 416 ΟΌΘη δυβροῦ τέο Ὑ ϑυιη αὐ πα πρ' ἀοο ΒΒ ΤΟὨ] ἀ16 ΔῈ ΒΟ ΘΙ] ΟΊ ΘΥΘ 

δῖ, τηὔρθῃ Απᾶθγϑ ϑηῃἰβοῃοι ἄθῃ. 



[5865] Ἠοτγοάἀοίοίβοιιο Βιαάΐδη 11. 41 

ϑηάθγθη ἀογδγίρϑη ΒΆ]]ΘῺ οἷπθ νθυβοθίθάθηθ Αὐβαγιοῖβυγθῖβο ρθ- 
π 8 }}0 μαί. 501, 76 Βη.: μάχης δὲ χαρτερῆς γενομένης χαὶ πεσόντων ἂμφο- 

τέρων πολλῶν. [, 80 Βῃ.: χρόνῳ δὲ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν 
ἐτράποντο οἱ Λυδοί ---. ΓΥ͂, 201 ἴπ.: χρόνον δὲ δὴ πολλὸν τριβομένων 
χαὶ πιπτόντων ἀμφοτέρων πολλῶν. ΓΙ, 10] τηθά.: προσβολῆς δὲ 
Ὑνομένης καρτερῆς πρὸς τὸ τεῖχος ἔπιπτον ἐπὶ ἐξ ἡμέρας πολλοὶ μὲν 

ἀμφοτέρων --.- ΑἸ]οΐῃ Βίαίχις ψογάθῃ ἀδυέ ΔηρΟΒ Ομ 8 80] ΟΠ 
ἔαβι βίθγθοίυρϑον ΟἸ]Ἰϑι τη βθιρκοιῦ ἀ68 Αὐΐογβ ὑγῸ}] δύο ἀ6Γ δὴ 
νγοηϊρβίθῃ πΙν 6 Πα ηρβδ μρο ΚΎΙΠΙΚΟΥ, ΒΘ ΒΟ ἄθθ ΥΘΏΠ ΘΓ 
ΖΎΤΘΙΘΙΪΘῚ ογννᾶρι: ϑυβίθηβϑ, ἀδ88 ρϑυδθ δὴ ὈΏΒΟΥΘΙ ἰ6116 416 

γοτία ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων γγοηϊρο Ζ6.]6η. γΟΓΉΘΥ γΟΓΚΟΤΏΠΊΘΗ 
-- υπα ΖΘΙΘΏΒ, 4888 πη ἀθη Ηδηαβοβυ θη ἀ6Υ ουβίθῃ ΕΔ.21116 
ἐξ 881 (ἐξ οι. ΝΕ; ἀδ8 Ὑ οὐΐ Π|ρὶ διοῃ Κυΐρογ 2). 1βὺ 68 πι οί, 

818 οὐ ψῖν ἀ16 ἸπἰθΡρο δου. βο γι νγ 186. ΟΣ ὑηβοθη ΑσρΘη 6- 
ὙΔΟΏΒΘη βάθη ὃ 

ΠῚ, 1ῦ, 9---11: πολλοῖσι μέν νυν καὶ ἄλλοισι ἔστι σταθμώσασθαι 
ὅτι τοῦτο οὕτω νενομίχασι ποιέειν, ἐν δὲ χαὶ τῷ τε Ἰνάρω παιδὶ Θαν- 

γύρα, ὃς ἀπέλαβε τήν οἱ ὁ πάτὴρ εἶχε ἀρχήν, χαὶ τῷ Ἀμυρταίου Παυσίρι --- 

νθθ ἀ6γΡ σου] οῆθ ΘΒ ἀθῃ Βογοαοίθιβομθη ρυδοιρθ- 
Ὀγϑῦοῃ πού οἰμροῃθηα ροπὰρ Οὐ ουβομῖ δαϊίθ, ἀπῇ 485 {δ 6γ- 
ἸΙοΐεστιθ ἐν δὲ χαὶ τῷδε' ᾿Ινάρω χτέ, ΤἹ]ΟΒ ΠΡ σὰ γουβίθμθῃ, βὸ ψυῖγα 

ἀ168 Νιθηδηα Ὀθίγοιμαθη. ὙνΌΔΙ ἃΌοΥ ἀδυῖ 65. ὑῃ8 ὙΠ οΓ 
ὨΘΒΏΘη, 6 πη δυσὶ θη ΒΘ ΒΒ ἰζογίβββθ) τῷ τεῦ. βοὴ δηρθ- 
οἰρῃοὶ υπὰ ἀ1686 ρυαμα]οβ Αϑμαοσαηρ ἴῃ θη Τοχί ροβοίζί μδί. 
Μδὴ νϑυρ]θῖοῆθ νὸν ΑἸ] ΥἹ, 88 1ῃ., σγο ον ίθιη (μ80ἢ 
τηθίηθιῃ ογρδηρ, Ζοιίβον. ἢ. ὅβίοσυ. αγσιηη. 1859, 5. 828) ἀ]6 
Τιοβατὶ ἀ6ν ϑυβίθῃ Ηδη βου θη οΙαβθθ ταῦ θοῦ ΔΗΡΘΠΟΙΏΤΏΘΗ 
δαί: τάδε δὲ χατὰ τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ Ἑλλήνων ἐγὼ γράφω᾽ τούτους τοὺς 

Δωριέων βασιλέας χτέ., γο ὈοΙδαῆρ' δοθῇ ἀδ8 ρτορθ φργοϊθρ 50 6΄ 
ἘΠΏΘΙΘ τοῦ θεοῦ ἀπεόντος Ζὰ {Π]ΡΘῊ γγὙᾺ 7. [6 Πη 80 ἀτοκύ 5810 ἢ 

1. ΟΝ Ιῃϑγοβ᾽ ἥόμ Θαννύρας οὔογ ᾿Ιθαννύρας σομοίβθθῃ μδί, ἀδυῶθοσ {6} ὉΠ8 

ταθΐηθβ Ὁ Ιββθὴβ 646 ψοϊΐοσο Κυπάθ. Αὐξ αταμᾶ ἀθγ πδβϑζσὰ ἀβρογϑίῃ- 

Βύ τη θη ἄθῃ 1,Θβαγίθῃ σοι ΚΓ Βοῦχοῖθθ ἴθ} ἀϊθ Ν οοσίθ: Ἰνάρω τοῦ Λίβυος 

παιδὶ ᾿Ιθαννύρᾳ ---. (Γ᾽ Ὀἰοίοι : ἐν δὲ χαὶ τῶδε (816), Ἰναρῶ (816) τῶ (819) Λίβυος 

παιδὶ ᾿θαννύρα, ὡς (816) χτέ.) --- 888 1ΏΔΓΟΒ ΒΟΒΟη 6. 12 (νο, θα δαβρ, 

Βιοίῃ ἀΔ5 ἰγ ΕἼ] οἢ6 (σου  ἀπα Ἐ ροροίθῃθ) διαράξειας νυ ]ΘοΥ Δυβρθιμθυζί 

μα πᾶ νὸ τιάρας 5 ΟΠ ΘΥ]1Ο ἢ οἷπ δὰβ ΥΙΙ, 61 βίδιητηθηθβ Ο]Όϑβθῖη Ζὰ 

πίλους 18) ,(ἀον Πἰργοτ σϑηδηηΐ ψνᾶγά, Καπη ἄοοῦ πϑΆν ἢ Κοὶη αταηά 

βίῃ, 16 ζυγοὶ δυΥοσίθ δῖθ ἐγ νογαδορτρ Ζὰ Βα]ίθῃ. 



48 ἀοπιρατ. [566] 

Κϑῖπ νϑυβίδπαιρον ΘΒ 8Γ6116 Υ αἀὰ8β, ΟΝ] ΔΌΘΙ Θηὐβρυϊομύ ἀ16 
ἴτη ΗΠ ΠΌΠΟΙ δαΐ ἀ45 πηχα  6] θν [ο]ρθηάθ: ἔλεξα δὲ μέχρι Περσέος 
τοῦδε εἵνεχα χτέ. οΥο]ρίθ Απἤογραηρ ἀἸ6868 Ζυβαίσοθ σης υπά 
δΆΥ ἀΘΥ ὑπ8 ψ ΒΘ Ἰσϑηπίθη ΝΔΠΙΟΥ 468 [ηἰοροϊδίοσβ. (Ββββϑυ, 
ΔΌΘΣ δίο πιο νὅ]]1ρ σοπάροηα Ὀθμδηάθὶη Κυάρον απα ΑΡΙΟΝὶ 
α16 ορίρϑ δ'ί68]]6.) 

ΠῚ, 20 Βη. --- 21 τηυϑβδίθ δἰη 1ὴ ἄοθν ουβίθῃ Ηδη βου ἴοη- 

οἶδβθθ ἔθ] θηάθυ Ζυβαί δὺβ ἀθὴ Τοχί θηϊοσηῦ πγθγάθῃ: --- χαὶ 
. δὴ χαὶ χατὰ τὴν βασιληίην τοιῷδε: τὸν ἂν τῶν ἀστῶν χρίνωσι μέγιστόν 

τε εἶναι χαὶ χατὰ τὸ μέγαθος ἔχειν τὴν ἰσχύν, τοῦτον [ἀξιοῦσι οτχ. Ὁ ΝΕ] 

βασιλεύειν. 1ὴθπη νγ8β ἰδὲ, 80 ἔγαρθ ἰοὴθβ Ἰθάθῃ {ΠΡ ἴδηρθηΘ ΙΗ, 
ὙΥΘΠΥΒΟΠΘΙΏΠΟΠΘΥ: ἀ888 οἷ η ΘΟΒΓΘΙθ6Ρ οἄον Βϑαδοίθαν 1616 δοδί 
μογοαοίθιβοῃθ Βυδοβυ]ορῖθ ἴῃ ἀθη Ταχύ ΠΙπορ  Ἀ]Βοῖ, ΟὟΘΥ 
ἀ888 αἴθ {ΠΠ|Κο πη ἴη188 ἀθυβϑί ρθη 416 Ευράησαῃρ νογδη]δβδύ μαὺν 
Μδῃ σνϑυρ]οίομθ ΠΙ], 84: περὶ δὲ τῆς βασιληίης ἐβουλεύσαντο τοιόνδε: 

ὅτευ ἂν ὁ ἵππος ἡλίου ἐπανατείλαντος, πρῶτος φθέγξητα! ---- τοῦτον ἔχειν 

τὴν βασιληίην. 

ΠῚ, 52, 6: τετάρτη δὲ ἡμέρῃ ἰδών μιν ὅ Περίανδρος ἀλουσίησί τε καὶ 
ἀσιτίῃσι συμπεπτωχότα οἴχτειρε ---- 2 Ὠ΄1656 Θἰπίδοῃθη ὙΥ ογίβ βιμά, 
80 ὉΠΡΊΔΙ ΠΟ 68. ΒΟΒ ΘῈ τηδρ', νοη [Πρ γβοίζοσηῃ ἀπα Ἠογϑαβ- 
ΘοΡθτη (78 δύο σοη ἄθῃ Ν᾽ θυ ἴδββϑιῃ 468 ΓΤ θβδισαβ) τὰ ἀ16 ΥΥ οὐΐβ 
τηϊββυ ουβίδπάθη ψογάθῃ. Γμδυᾶγ, ϑιοίη, Κυάρδι, ΑΡἱομῦ βϑίζϑῃ 
συμπεπτωχότα ΘΙ ΠΘΙῚ περιπεπτωχότα ρΊΘΙΟἢ; ΒΔΎ]ΙΏΒΟῚ. σοῦ ἄθιη νοῦ- 
Πρ] ομοη Ὑουία ΚΙ ρ]οἢ. δὺβ ἀθπι ἥ 6ρθ, ὑπ ἢ ἀδὺ ρουϑα- 

1. ὉΑ88 τοῦ ΚΝῈ 80 υπᾶ πίομΐ ἐπανατέλλοντος Ζὰ ΒοΒγοίθθη ἰδὲ (νρ]. δύοῖ ὙΠ], 

228 1η.), Καπὴ “θα θυτηϑηῃ οἷῃθ Κπγζθ {ΠΘὈϑυϊθριηρ ᾿ΘΏγοη. ΕΒ ρ 8] ὮΙΘΓ 

ἄοοῃ ἄθῃ Ζοιίραμκὶ 80 σθῆϑδὰ 418 ἰσροηᾶ τὔρ]ϊο χὰ ἤχίσθῃ (8 776 

[Π6 8} νγἂβ ρ΄ ἃρθογβοίχζε βϑβίθῃβ ἀθὺ δἰ πβιορο Ηδνν 801). ---  ῚΘ ΟἿ 

μεῦ ἄοοῖς θη Ηδηαβο νυ θη 014580 488 τἱομθρο Τθιαραβ 8116] πὰ ὈΘϑἢτ, 

80 ΠῚ, 2ὅ, 10, ὡς ἤχουσε (βίδεξ ἤχουε) οὔον 67 1π. ἐβασίλευε βἰδαιέ ἐβασίλευσε 

(ἅθυ. 8180 6 διηδγαϊβ βοίζίθ 18 πὰσ 8561} 6 βοῆοιι ὈΘρομηθὴ6 [᾿βυγρδίουθῃ- 

ἈΘΥΥΒΟΒΔΗ͂Ι ἰογῦ; οΥ Ὀθρϑῃμ 810 πιομΐ Ζὰ θῆθι ΖΘι ρα). 

᾿- Ιτὰ ψογδηρθμθηᾶθη ὁ. ὅ0 ἔῃ. 1ϑὲ πδοὴ ον δΒοΥ 5 ἀπα ΥΥ̓ Θ88011 Πρ 8 

Ηϊηνθῖβ δυῖῦ ΠᾺ, 1602 ἢπ.: περιθύμως ἔχοντα (νρ]. δοι Π, 46, 18 ἀπείρως 
ἔχειν οὔθε ΙΥ̓, 9ὅ 9 παντελέως εἶχε) νοι ΑΡΙομὺ περιθύμως ἔχων φινοῖ6]- 
105 τἱομίῖρ Βουροβίθ!]ῦ ννοσάθῃ. 10.84.88 ἴθι, τὰ ΠΥ ὨϊοΒὺ α16 1μοβασὶ ἀου 

ουβίθῃ Ηδη βου ΘΟ 880 (περιθύμως ΚΓῈ) δηπθπτηθη Ζὰ τὰ ββθη, 11ΘΌΘΥ 

δ} ΒΟ οΥ 5 πέρι θυμῷ ἐχόμενος συγοκΚρτοιν ἀπᾶ 56108ὲ βοῖῃ ΘΟ μἰθοίβθατη 

περὶ θυμῷ αἀχθόμενος᾽ ἀθγ Εν Παρ νου δομίθὺ, ἀδυάροσ ἀδγῇ δὴ ἔϊρ- 

᾿τοἢ ογβίϑα πὶ βθὶῃ. 



[561] Ηετοἀοίοίβοιθ Βϑιπᾶϊθη Π. 49 

ΒΙΠΠΙΡῸ δἰίο Γδηρο ἀδογβοίζί βδοἢ- ὑπαὶ ΒρυδοΠρ 585, ὙΥΘ ΩΡ] ΘΙ ἢ 
πΙοι 8|1Ζὰ ΖΙΘΓΙΙΘΝ : Ζαβδιητηθηροίδ! ] θη. 12)1686 Αὐδέλββυηρ δ 

πιά ἢ) 4116 το ρ. ὙΥ ουαγίθηῃ 16 Γ, νγὸ 488 ΗΘΥΖ ἀ68 
Εὰτγείθῃ ἀυσοῦ ἀθη ΑΜ Ό]1ΟΚ ἀ68 ἀπρ] οΚ]Ιοἤ θη ῬυηΖθη ρου γί 
νῖγα, αἴ ὙΥΚαΠρΘπ ἀον σοῃ ἴἤτη ογαυ]άοίθηῃ Εἰ ΘὨΤΌΠρΡΘη, 
ἀθβ Ηυηροιβ πα ἀ6᾽ τηϑδηρϑίπαθη Κὔγρουρῆθρο ὑϑζθιομηθί Ζὰ 
πάθη. 1)8 65 πόὔϊμιρ βομοιηΐ, ἢϊρθ ἰοῦ ἀθὴ ὑθῃῖροθη σὺ ἀ6η 

ὟΝ ὀσίου θομοσ Δηρο γίθη ΒΒ Ιθρθη αἀ1θ6805 Οθοσυδῦοῃθβ νῸΠ 
συμπίπτω ΘΙ πρ6 νγοιίουο δίησα: Εἰγαβιβίγαϊαβ δρ. ΑἹ]. 618]]. (Νοοί. 
αἰϊ. 160, ὃ ΞΕ Π, 160 Ἠδογί2): ἐλογιζόμεθα οὖν παρὰ τὴν ἰσχυρὰν σύμ.- 

πτωσιν τῆς χοιλίας εἶναι τὴν (εἶναί τινα) σφόδρα ἀσιτίαν χτὲ. --- 

Οϑμθϑῖβ (Χ Χ)ὺ 4, ὅ--Ο: συνέπεσε τὸ πρόσωπέν σου. --- Ῥ]αἴδγοῇ. 
46. ουγοβιί. ὁ. 2 (624, 42 1)8}π.): οὕτως ἐμπαθῶς ἔσχεν (ΑὐἸΒΌρΡ 
δα Π ἢ, δἰ ΘΓ νὸν Βορίοῦ Ὀγδηπίθ, ϑοκγδίθβ ΚΘηΠΘη Ζὰ ΘΙ ΘΗ), 
ὥστε τῷ σώματι συμπεσεῖν χαὶ γενέσθαι παντάπασιν ὠχρὸς καὶ ἰσχνός. 

ΑΘΒΉ]ΙΟΙ ἰδὲ ἀν ΟἀΘ χϑαοι σοῃ συντήχεσθαι. Ζυγ ὥὅδοῃθ σγϑυρ]θὶ 8 
8 δ ἢ Ελιρ. Οτοϑί. 226: ὡς ἠγρίωσαι διὰ μαχρᾶς ἀλουσίας. 

θοῦ υπρ]ἀοκῆομο γαίον ᾿ψδϑι Κοὶπ Μη6] ἀηνουβαομί, ὑτὰ 
ἄθῃ δΒαυίθῃ πη 465 Ζσπθηθη ΦἀηρηηρΒ σὰ Ὀθαρθη ΟὐΘΓ Ζὰ 

ΟΥ̓ ἤθη. ΕἾ βοι]ᾶριί ἄθῃ ΤῸ ουμβίου ΕΔ μπηρ' 8 ἀπα 
σ᾽θιοῦ ἀαγδυΐ Ἰθμθὴ ἀθ8 ζβυ ἤθη, ρου (μγ 0116η ΖΌΒΡΥΠΟΙΕ: 
εἰ γάρ τις συμφορὴ ἐν ἑωυτοῖσι 1 γέγονε, ἐξ ἧς ὑποψίην ἐς ἐμὲ ἔχεις, 

ἐμοί τε αὕτη γέγονε χαὶ ἐγὼ αὐτῆς τὸ πλεῦν μέτοχός εἰμι. [2168 

5:54 πηροιηθη ὙγΟ]ρονάμ]6, ἀδογδαβ βου Πρ ΔΌρθυγορθῃθ 

γγοτίθ. ἴθ βολ]θββθη ϑἷη μ8]|065 οδυϊα- υπα δα ΚΠ ΠΙΒΒ 
ἴῃ 5160 ἢ, Δρδὺ ἀοοἢ Πὰν οἷη δ8|0685. [[{πῶ4Δὶ αἀ16 αϊομβίθῃ ΘΒ ΘΙ 

4Ἃ6Υ Ἰκυπδίνο!! φονοθθηθη ἀορροϊβίπησοη Πρ αἀϑιηρίθη ἄθη 
Εππάσαοκ δοῖ ἄθββθη, νγα8 Κοὶῃ ΜΙββυ θυ  ἀΠ188 Ζυ δ βδί, ΥΥ16 
οἷῃ νου]οίζθηᾶ ρυϑ]]ον 11οὐ βίσδῃ] ΠἈσὶ Δ ΌΘΣ ἴῃ α16886 πο] 6 θοὶ- 
ποίθ Ὀβπτθσθηρ ἀδ8 ΠΌΠΙΠΘΩΡ ἔοϊσθπαθ ϑδΐζρ!16α : ὅσῳ αὑτός 
σφεα ἐξεργασάμην! ΥὙΥΔΒ 5011] ἀΙ6868 Ὁπυτηνγαημ ἄθῃθ, ἀπυουὈ] τηΐθ 

Οεβίδηἀηϊθε Υῆα5 Κδηῃ Ῥουδηᾶον Ῥο ρθη, 6] ΒοΙο 685 δΌζυ- 

1. Ῥόμη θῶ οἷμ [Πρ] 0 Κ ἀπ ῦοΥ ὉΠΒ σΌΒΟΠΘΉΘΩ ἰδί' --- ἀ108 δῦ ἀθσ σόσῃ 

Ζυβδιοσαθηηδηρ ροίογάοτίθ ἀθάδηκθ. ἴ0π4 το Βθομί 1ὅβδί Ὧπ8 Εἰ 

(98. βϑυρρ. Βα. ΙΧ, 127) πὰ ἄϊο 81, ἀ1θ80. Βοάθυίαηρ ἴῃ ἄἀθη ἴδρ6ι- 

Ἰοέοσίθῃ οσίθῃ (ἐν αὐτοῖσι) Ζὰ πάθῃ οἄϑθὺ ἀΐθβθ θη ἀἄπγοι ἐν ἑωυτοῖσι 

Ζὰ ογβοίζθῃη. ΕΣ αἴθ δγβίθσθ Αὐδέδβθυ:ρ ᾿ἰϑΐοσὶ σὺ δῦσα ροπρϑθηαᾶθ, δΙγ 

ἀ16 ]Ἰοίχίθσθ υ οὶ] κοπῖπμθη δυβγθίομθηαθ ΒΘΙθρθ, ΔΘ 8408 ὈΠΒΘΥΘῚ ΑἸΪΟΥ 

(ἀπβθϑϑομάοθτθ Υ͂, 20, 4). 



50 ΘομρΡΘΥΣ. [868] 

ἰερθη  ήγαχυτῃ βρυδοῖ δ΄ θῦϑθῃ δυβί σοῃ ἄθὰ ἀυργοπη,, ἀΘῃ 
ἀθν ϑομη ραρθῃ ἴθ ΒΘρΘΩ τηδρ, ΘΠ ΘΓ ΘΗ ΒΟΒ]ΟΒΒΘῚ ὙὙ81, ΙΒΤὴ 
Β6]ρβὶ ἅ16 ν 116, Ζυγθιθ ]]οβα Οθυ ββμοιῖ σζὰ σοῦθη, 4885 Εἰπηίβοίζ- 
Ποὴ6 πδοκί ἀπᾶ οὔπο 1646 Βοχηδηίθὶαηρ ταῦ δον μδῖς νου] Ὁ. 
ἔδμπαον ΟἸδημοϑιῦ δυβΖαβργθοθθη ἡ ἰπὰ ψ|6 βμητηΐ αἀ16868 ἀη- 
γον 16 Αὐτηθηβάπαρν- ΒΟ πη 188 Ζσὰὰ ΕΙροηάθη, γὸ 118 
πἰοηΐ οὔνα ἀον Αὐβαγαοῖὶς σϑυμαἀΠ]ρ βίου ΖΘ ΚΠΙΤΒΟΠ Πρ, ΒΟΠΘΙΏ 
ἄἀθν ΑΡΡ6]1] δὴ ἀϊθ νϑφοοθ Αὐἰογ ας οηἰροροηίτ, (ὁχοῖόν τι ἐς 
τοὺς τοχέας χαὶ τοὺς χρέσσονας τεθυμῶσθαι)ν [160]. Κδῃῃ 68 ποδί 

σἰδαροη, ἀδδ8 α1686 Υογίθ δοιμύ βἰπαὰ υπὰ 4888 Ηθχγοαοί βοῇ ἴῃ 
δἰἴθθῖλ Αἴθθιη 415 ϑίμθῃ Μϑιβίθσ πα 818 δἴπθῃ δἰαρου ἴῃ 6 
Κυῃπδύ ῥβυομοϊορίβομον Βουθομβηαηρ ΘΥΊΘΒθ ἢδί. ὙΌΔΙ ΔΡΘΓ 
ἰδ 68 ΠΒΟΙνΤΟΙ ὈΘρΤΘΙ ΠΟ, ἀ885 ἀ16 δρβιο]οὴθ Ζιυοιἀθαξρ- 
κοι 468 βοβ]]θββομάθη δα ζρ!θαθβ (πὰ Ιοἢ ὮΔ06 ἀδύϑῃ ἄθῃ 
ϑυὄββουθῃ Απ[Π86115) ἀϊ6 ὀσρἄῃζοπαβ ΤῊ δ ρος ομθβ δἰΐθη [πΐθυ- 
Ῥοϊδίουβ βογδιαβροίογα οσί ἢδί. 

τούτου δὲ μηχέτι ἐόντος, δεύτερα τῶν λοιπῶν ὑμῖν ὦ Πέρσαι γί- 

γνεταί μοι ἀναγχαιότατον ἐντέλλεσθαι τὰ θέλω μοι γενέσθαι τελευτῶν τὸν 

βίον (ΠΠ, 6ῦ, 18). ΗϊοΥ μαρθμ α16 Ζυγϑὶ ἀυγομβομόοββθηθῃ ΝΥ οτίθ 
ὈΊΒΒΟΥ Κϑιπουθὶ ροἸθαϊροηαάθ Βα κ]άγαπρ ροίαπάθη. 6 μὴ ἴθι Β, 

ΑὈΙΟΒ Β υπα Κυάρου ΒΒ ἀρουθι δ 6. Ὑ Οὐ ο ]δρ, θη ΟΘΗΘΩΥ 
ΟΠ ἀναγχαιότατον ΔΌΠδηρΘΗη Ζὰ ᾿Δ586 0: «(δ ϑυηροηαβϑίθ σοῃ ἄθιῃ 
Ὀορυισθηί, μαμίοσ ἀθῖὰ {ΠΟ ὈΥΊΡ θη, νγ88 ἸΘἢ ΠΟΟΝ Ζὰ βδρθῃ ἢδὈθ', 
νἄθῃ ἀρτσθη Αὐῇχάροη“, 1δὲ Δαρ ΘΠ ΒΟΒΘΙΜ]]Ο ἢ γουίθ]. Ὑ ΘαΘΥ 
Ὀορορηϑί 8 πὰ ΕὈΙροπάθῃ 416 ἰοϊβοβίθ Ηϊπάθυίΐαηρ δὺΐ ἀογασίρα 

γγοϊίοσο Αὐϊτᾶρο (οἀ ον δο δαΐ α16 Τ]ηταδρ]Πο οὶ, ἀἸθβοθθη 
γΟΥΖΙΌΥΙΏΡΘΏ), ΠΟΟὰ Ππαθὺ 16. ἀρογμδαρί --- ἀπα α168 ἰδὲ ϑηΐ- 
Βομοιἀοηα --- ἀθγ ΤΠ ορουρδὴρ Ζὰ ΘΙ ΠΘῺ ὩΘαΘη Τ᾽ ΘΙ 
βίαι. ΝΙΟΒΙ νοὴ δἴποὴ Οοροηβίδηα Ζὰ οἰ ἤθη δηάθτ σγοπαοί 
ΒΙΟἢ ΚΑΙΏΌΎΒΘΒ, ΒΟΠα ΘΙ ΟῈ ΘΙΠΟΙ ῬΘΥΒΟΠ Ζὰ Δ ΘΓ6ῃ, σΟῊ ἄθια 
δυτηογ ἀθίθῃ ΘΓ Β Σὰν ΟΘβδιιηίμοι ἀ6Ρ ῬΟΥβοῦ. Εὰ βρυιομί 
ΥΟΓΒΟΥ 16 ὩΔΟΒΠΟΥ σῸὴ ἀ61ὴ οἴη Απ]θρθη, αἀ88 βοίῃθ β8ηΖθ 
6616 δι} απα ἀθη οἰ ηχίρθη [π}8}} βϑίηθβ 1οἰχζίθῃ ΥΠ]ΘῺΒ 
δαβιηδοῆρξ: σὺ ἀοΓ Νοίμνοπαιρκοιί, ἀθὰ ἰΠβασρδίοσ α16 δηρθ- 
τηδϑϑίθ ΗἩθυυβοθδ Ζὰ Θηΐγθῖββοη. ϑοθρθη ᾿δίίθ ον θη νουμϑηρ- 
ΠΙΒΒΥΟΙ]Θὴ Ισυτυτῃ ὈΘΚΙαρί, ἡ] οθθια ἀθυ]θηῖρο συτὴ Ορίοσ Β6], 
θη 68 δὴ Ιηϑιβίθῃ Ζικαη, ἀ16 νοὴ ἄθῃ Μαροιῃ θυ 6 η6 

ΘΟΒΙΔΟἢ Ζὰ τϑομοη. 1) ἋοΥ Βιυᾶθν -- 80 ἔδηχι ον ἔογΐ --- 
ΒΙΟΙ  τθὴν απίον ἀρ ΓΘ Ὀθημάθῃ νγ61}, 80 Β6:α --- 1ὴ ΖΊΘΙΓΟΙ 



[569] Ηοτοἀο οίβοια ϑιπάϊοη Π. 51 

Β6186 --- πίον 4116 [ΠΟ χίρθη [ἢν ῬΘΥΒΟΥ ἀ] 6] ρθη, 416 πλῖγ 81Ὼ 
ἡϑομδίθῃ βίθμθῃ, τἱὐ τὴν ἀυγοῖ ἀδ8 Θηρβία πᾶ 5Βἰδεϊκϑίο Βαμπά 
(ἀνάγχη) νου παρ πᾶ ἀπ 8δη 416 τα πΐπ τηθίη Αὐῆχδρ' ΟΡ Κ ΘΒ θα 

πγ85. (ΕἸπ6 σογίραίγθασσο [Π0ρουίγαραηρ; Βομοιοσε δὴ ἄθν ΤΠπταῦρ- 
ἸοΒ Κοιί, ἀθη ἴῃ ἀναγχαιότατον ἸἸΘροηάθη ΠΟρΡΡδιβίπῃ ἴπὶ Πϑαΐβομθῃ 
νυ] ἀθυΖαρθ θη.) Τοίδὶ ἀηζυ δ δβὶρ; ἰδὲ ἀ16 αἰΐθ Αὐδέδββαμηρ, νϑὺ- 
προ ὙΘΙΟΠΘΥ τῶν λοιπῶν νοῃ δεύτερα ΔΌΒΒΗρΡΘΙ 80]. ΔοΟημ ΟΣ 
{Πχυ 8 πρ ΟΠ Καὶΐ 468 4180 σὰ ρονμηθπάθῃ Οθἀδηκθὴβ ΔΌΡΘΒΘΠΘΗ, 
(ἀ6Υ ὙψΊΘαΘΥ δἷῃ νουβο ΒΘ άθηου ἰδ θ6ὶ Ν811ἃ : βϑουηάυμη 6Χχ 16- 

Πα υ]5΄ ἀπα 61 ᾿μᾶγαγν: ,Δη Ζυγθιίου δίθ}]6. ἀπΐου ἀθη {ΠΘσῖρθηί, 
ψοροὶ ἀϊ6 ὈΌτίροη ,4116 ῬΘΥΒΘΙ π80 ἢ ΑΡγθομππηρ 465 ὅτηθι- 
α186. 561 80116ῃ 1) βρυιοδὶ ἀδν Βογοαοίθβοῃθ ρυδοιροργδαοη, ἀοὲ 
ΠῸΡ οἴῃ δΌΒοΙαί ρΟΌΤΔυΘΒίο5. ΟΟὐΘΥ 610 ἴπὶ ΄'Πη6. ΨΟΠ 
ὕστερον τοῖί ΘΙποῖη Οσπμοῦν νου θ6η68 δεύτερα Καπηί, 
Ρουθ οσΊΒο ἀδρορθη. ἜΣ ἀ16 Ζυγοὶ ὙΥ οὐΐθ πἰοηὶ ρθη 1} 
(μα ἄδζσὰ νυἄγαθ, τηθίηθβ Εχδομίθηβ, οὶ ἀ16 Βογυΐπηρ δαυΐ 
ὙΠ], ὅ οαον Ι, 128 ροηΐρθῃ, γγο ἀ1θβ θη ΟὐΘΥ ρ8ΠΖ ἅμη] 16 ῃ6 

Υοτίβ δπου Κδηηἰθυτηδββθη ἀηθολί 51η4), ἀ6᾽ γα Β:6 ἢ} ΤΟ ἢ] Ροὶ 
ὉΠΒΟΓΟΥ Αυβίοραηρ ἀουβο] θη ὈΘΡΌΒΙ ρθη τη ΐββοα. Ζαν {ΠΠρΊ]Θ 16 ἢ- 
γι ρκοῖῦ ἀθν σου] οἤθηθη ΒΟρΥ 6 στρ]. ἀηβοσο ΒΘ}  Κυαηρθη 
πὰ Νουα ροη χὰ ΙΧ, 82, 8. 

ΠῚ, 69 8η.: μαθοῦσα δὲ οὐ χαλεπῶς ἀλλ᾽ εὐπετέως οὐκ ἔχοντα 
[τὸν ἄνδρα Ὁ] ὦτα, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, πέμψασα ἐσήμηνε τῷ πατρί 

[τὰ γενόμενα]. 1216 Ἰοὐσίοῃ φυγαὶ Ὑ͵οσίθ βιπᾶ ῃἱοηῦ πὰν στο] κοιη- 
τ6 5 ΘΗ ΘΒ] οἢ (νρ]. ΙΝ, 16, 9---10: καὶ τῶν τις Σχυθέων χατα- 

φρασθεὶς αὐτὸν ταῦτα ποιεῦντα ἐσήμηνε τῷ βασιλέι Σαυλίῳ), 516 Β'πα 

δΌΘΝ, ἀδ 65 ἄθιη Οἰδηθβ ἅτ θη οὐ 6] θη δον 410 νγοῖί 

ΘΙ. 818 ἀπῇ ἀθη δογρϑδηρ ἀ(6Γ Εγγ  οθηρ Ζὰ ἰδιη ἰδ, 50 
ὙΘΠΙΡ Ὀδββομα, αἀδδ8 ἀ16 ΤΠΘουβθίζοσ [ἢν νου δηἀθηβθῖη 61η- 
τα ΓΒ]; ἸΡΏΟΣ θη (8ηα οὗὨ {818 -- Β86 βοπΐ ψόογα ἰὸ ἢθν ἔδί μος 

1. ΖῈΓ ογβίθῃ ΚαϊθροσΘ σοῃὄγθῃη, 4118 ταν πιο β θηρδηρθῃ δύ, 16 0] 6ῃ- 

ἄθῃ ἘΔ|16: 1, 112 10, 126 9: Π, 187 18, 168 22: ΠῚ, 14 18, 22 18, 81 11, 

ὅ8 9, 68 16, 74 1, 80 11 (νο ϑδίθιῃ. ἰῃ Καιπι ρ] ΔΆ] ομοΣ Ὑ οἶδ ἰσγί, ᾿πάθχῃ 

ΘΓ τούτων νοῃ δεύτερα Δυμδηρθοῃ [ᾳδβὲ, βίδίί σοὰρ ἄθια ζο]ρϑηάθῃ οὐδέν), 

1886 11; ΤΥ, 16 19, 146 15 (τὸ δεύτερον); Υ͂, 86 19, 88 28: 7ἼΙΙ, ὅ8 [ἴη., 

186 6, 141 15 υπᾶ 50, 209 ἤπ.; ΙΧ, 42 5, 99 'π. (ἡγοῦ οὶ νυν ἄθῃ ρῥγϑαϊοδίλνθῃ 

αϑογδθοι 468 ᾽ οὐΐθβ νοῦ ἄθιη δᾶνϑυθιδ θη πἰομξ ροβοπάθσγὶ μά 06η). οι 

ΕἌΠ1Θη ἄθγ φυνοϊΐθῃ Αὐί ΚΘηΩΘ ἴθ πὰῦ 1, 91 31 (δεύτερα δὲ τούτων χαιομένῳ 
αὐτῷ ἐπήρχεσε) ἀπᾷ ΥἹΙ, 112 ἰπ, (δεύτερα τούτων παραμείβετο τείχεα τὰ Πιέρων) ; 

ΖΓ Ἰοίζίθγθῃ 3.|6116 τηϑρ ϑη Κυΐ ρου ΒΒ Ὑ ουνν οἰ βα ρθη νϑυρ]θίσμθῃ. 

᾽ 4 



ἢν ΘομΡΘΥΖ. [510] 

Βδν]μΒοη : ναπά (μὲ τ 16 ὅϑομθ Καπα' β΄ θη: πα βαρ 68 

1τῇ 8η6 [,8η56)ὲ. [45 δΥοουί γενόμενα γογαδηκὺ δύο ΘΠ 8ΠάΘΓΘΒ 
ΜΔ] (ΥἹ, τῦ, 9, Ζεοιίβοιν. ἢ. ὅβίοσυ. ασταη. 1859, 828) ἀθπὶ ρ] θη 
ΕγρδηΖιιηρθ οβίγθ θη ἀθ8 Του ρο δίουβ βεῖη Π)δβθῖη. ὅδ᾽. ἐσθ Ἴ 10 ἢ 
ἔθυον ἀν Αὐ ΚΘ] 8ῃ βοίημθιῃ Ρ]δίζθ :ϑὲ Ζ. ὅ ἄφασον αὐτοῦ τὰ ὦτα Οὐ ΘΓ 

Ζ. 18 τὰ ὦτα ἀπέταμε, 80 ἀπρϑββοηᾶ ἀὐηκί ο᾽ τὴΡ ἴῃ ἀθπὶ ὅδ'αϊΖ- 
σ]ι6α Ζ. 9, ἀδ5 ἸοΒ ἵἴτῷ [ΠΟ Ὀτροη ταῦ οἴμοι ΤῊΘΙ] ἀον Ηϑδῃηά- 
βου θη (στα ΤῊ 61] πδοὴ ΒΘ κΚουῚ) 8180 βοῦγθι θη τηδοιίθ : εἰ γὰρ 
δὴ μὴ ἔχων τυγχάνει [τὰ] ὦτα ---- ()6. ὙΙΠαΟ ΟΠΘΗΒΙΒ δαί εἰ τοί 

Εν, τυγχάνει ταῦ Μραϊο. υπᾶα Ῥϑββ., ἀμὰ αἀἷ6 ὙΥ οὐ βίθι!πηρ' ᾿ν]16 
5 απα ἈΕ.) 

Ὑ ΟῚ πὺ θ᾿ Αὐυβραρο Ὀοηϊίχῃ ἀηα ΘΙ ΠΙρθβ Κα Βοθο Υ οχ- 
τηὔροῃ Ὀοβιίχί, ἀν δαῖτ ον μτομα Οοἴδῃν, Επηθπἀδίϊοηθη Ζὰ 

Βηᾶάθη ὑπα 418 πθὰθ σψουζΖα δ ]ηρθη, 616 ὈΘΥΘΙΪ8 10 ΘΙΠΙΡΘη, [ἢ 

ψΊ6]6. ΟὐοΥ Δαοῖ ἴῃ θη τηθιβίθη Αβρδθθη 2 νου Ζϑι ομπϑῦ βπα. ΜΠ 
σοηϑαον Νοίῃ Ὀῖῃ Ἰοἢ αἀἴοβον ΕΔ ΠΥ ΠΟ ΚοΙ τη Βοίγο 468 ΘΟΒ] 5868 
νοη ΠΙ, 18 ϑηίρδηρθη. ΟΟὈγΥΘΒ οπαϊρὺ βοῖηθ Βθάθ τὲ α61η 
Βδίμο, 8ο ἰδῆρθ Ῥθιβδιησηθῃ σὰ Ὀ]6ΙΌθη, 18 ΤἸΏδη ἀδι 6 ΘΙ 1; 

Θθνγόράθῃ δέ, ἄθη Ῥβθααο- ὅτ ΓΒ ΒΟ ΒΓ ΔΟΚΒ ΔΗ ΖαρΥΘ θα ἀπὰ 
σὰ ἰδαίοη: μὴ διαλύεσθαι ἐκ τοῦ συλλόγου τοῦδε ἀλλ᾽ (ἢ) ἰόντας ἐπὶ τὸν 

Μάγον ἰθέως. 1)1΄686 νογζὰρ!οηθ, σὰ ἄθῃῃ Κειαῖ- ὑπα βορνυπῃρ- 
γΌ]6ηὴ ΤῸΩ ἀοΡ δας ἐγ οἢ Βθτητηθηάθ [μοβαυὺ ἀ6Γ ϑυβίθῃ 
Ἡδηαβο  ΘηοΙαθβ (βίαι ἀν Ὑυϊραία: ἄλλοθι ἰόντας ἢ) 15 --- 

βϑιητηὶ ἀοΥ 86] θβίν δαυβί πα] ἤθη Κ]θίπθη Ἐπρϑ πη Ζαηρ; ---- ΒΟΠΟ ΟῚ 
Ῥαϊμὰ ἀπα νοὴ ΠΙΒΔοΥ ΔηρΘΠποιατηθη ΜΟΥ άθῈ: Θ᾿ θυ 6 α168, 
Ὑ7611 ποῦ ΠΥ δίθ]η ροσόομηίον Υ οῖ86 ἀδιὰ Γ᾽ βομυγοὶρί, ΒΟΠά θη 
ΘΌΟΝ αἰ δηάθγθη ἤθᾶθῃ Ηθγδβρορον ἀ16 Βοββοσαπρ πἰομί χα. 
Κοηπθη Βοβοίηθηῃ (νρ]. ΓΧ, 109, 8: τοῦ ἔμελλε οὐδεὶς ἄρξειν ἀλλ᾽ ἣ 
ἐχείνη. ἘΧΩΡΗΘΕΙ β᾽ 6 ἢ πος δαοῖὶ ΓΨ, 181, 10 ἀ16 δοβυθιρυῃρ: 

1. δίθιη Β ϑαίΐαπηρ ἀοΥ Ῥ)ογίθ ἱπ (ΘΥ Θοτητηθηγίθη Αὐδρᾶρθο (,(40 0} ὙὙΔΏΓΘΏ 

Βδοινθυδ]0) τὶγα ἀυγοι ἀϊθ σο ἰἤτη ΒΟΥ ροζορθηθῃ [6 1]1Θ ᾿ΚΘ1Π68- 

γνΟ ΘΒ. ΔΌΒΥΘΙΟΒΟΠα ογμαγιθί. 

2 888 860]108ὲ 4108 οίῃϑ {0 ϑυίγοϊθαπρ ἰδέ, τηδρ' οἷῃ ογρδιΖ]οθ5 Βϑῖβρ 6] 

Ιϑῆγθα. Οοδϑί, ἄθὺ πὰν δἰθίη 5 Τοχίδαβραθθ νοῦ ἀαρθη μδῦ, ρδυαδί (Μαθιηοβ. 

ΧΙ, 88) ἀϊ6 «νοῦ Ἰϑοίϊος μοῦνος μουνόθεν (1, 116, 4) Ζιὰπι Θγβίθῃ Μ816 ζὰ οσ- 

τα 6]. 1686106 βιθῃὺ ᾿θάοοῃ βοῆοῃ μοὶ ὕδοοῦ τόμον ἰπὰ Τοχίθ, ἀ68- 
σἸΘΘἤθη ἴῃ ἔδβί 811] ἄθῃ Αὐβρᾶθθῃ, ἀϊθ τὴΐρ Ζὰ Ηδπηᾶ βἰπμᾶ, 80 Ὀθὶ Οδ18- 

ἴοτά, ΒΘΚΙοσ, Ὀιμάογῆ, ιθίβος, ΤΠ μβαγαν υπᾶ (νγἃ8β Ὡἱοδξ δ81ὴ τηϊη θβίθῃ 

Ὀθιαθυθηβυνυί 180) θϑὲ Αὐθίη βοιθβί (Αὐβρδθθ πὰ, ἀθαίβοι. Απτ., 1. Αὐῇ.).--- 



[5171] Βετοδοίοἴβολιθ ϑιαἄΐθι ΤΠ. οι 8 

ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη οἱ ἐπεστάλθαι, ἀλλ᾽ ἢ [οοἀά. ἄλλο ἢ] δόντα τὴν ταχίστην 

ἀπαλλάσσεσθαι ὕ).! 

ΠῚ, 91, 1 μαὶ ἀ16 Βοβυυϊαϊοι ἀθυ ἴῃ ΕΌὉ]ρ6 68 τιϊββνουβίδῃ- 
ἄθῃθῃ ΖΦ ἸΒΟμθηβδύζθβ (8. ρθη 1, ὃ. 172) ἂρ ροβομϑαϊρίθῃ ϑ,16116 
πϑύγ 9} νοη ἀον ἰγοἼ ]Οἤθη Τιοβαγὶ ἃ ουβίθῃ Ηδηδβοβυθη- 

᾿οΙαββο (δ᾽ ἐτάξαντο ὅΕ, δὲ ἐτάξαντο Νὴ) διβΖαρθμθη: Κόλχοι δὲ τὰ 
ἐτάξαντο [ἐς τὴν δωρεὴν] καὶ οἱ προσεχέες μέχρι Καυχάσιος ὄρεος (ἐς τοῦτο 

γὰρ τὸ ὄρος ὑπὸ Πέρσῃσι ἄρχεται, τὰ δὲ πρὸς βορέην ἄνεμον τοῦ Καυχά- 

σιος Περσέων οὐδὲν ἔτι φροντίζει), οὗτοι ὧν δῶρα τὰ ἐτάξαντο ἔτι χαὶ ἐς 

ἐμὲ διὰ πεντετηρίδος ἀγίνεον χτέ. ὐΘὮΥ ὈΘΙΘΥ ΟΠ στ δύ 68, 4888 
Βόθου δίβίςα (νοῦ ἀθὺ ποιμνγθπαϊροθη Αὐββομοιασηρ 46. αγθὶ 
Ἰη ουρο  ρίθη  ουΐθ 2 ΔΌρθβθθῃ) αἰθβ Ἠθγβίθ ὰπρ ἔδπα, ΟΡ ] θοῇ 
Ἰἢτη ΠῸΡ Ἃ16 Βοβ]θομία Τμοραῦῦ ἀον ζυγοιΐθη Ηδη βου ΘΠ ΟΙδ 856 
(δ᾽ ἔταξάν οἷ) νοῦ Αὐρθῃ ἰὰρ. 2)΄᾽ΆῈ ῬὮγδβθ ἐς τὴν δωρεήν θοαραρηοί 
Π, 140, 2, γγο 8516 ρ8Π2Ζ ΜῸ8] δὴ ἴἤγοιῃ Ρ]δίζθ 1δ; Βιηρθρθη 6Γ- 
Βοβοιηί 810 ΠΙ, 185 ἢ. ἴῃ δἴπθιη πἱοδῦ μὰν νὄ]]ρ ΘΙ ΘΠ Οἤ θη, 
ΒΟΠάΘΤῚ ἀγχοῦ ἀθη ὙΥΠΔουΒργα ἢ. ταῦ ἀθπὶ ουδηρθμθμαθη δυο ἢ 
γογαδοβίίρθη ϑαϊρ! θα: τὴν μέντοι ὁλκάδα, τήν οἱ Δαρεῖος ἐπαγγέλλετο 

[ἐς τὴν δωρεὴν τοῖσι ἀδελφεοῖσι), δέχεσθαι ἔφη. Δ ΟΥΒΘΙ ᾿ιοἰββὶ 68: 
δῶρα δέ μιν τῷ πατρὶ καὶ τοῖσι ἀδελφεοῖσι ἐχέλευε πάντα τὰ ἐχείνου 

ἔπιπλα λαβόντα ἄγειν, φὰς ἄλλα οἱ πολλαπλήσια ἀντιδώσειν " πρὸς δὲ [ἐς 

τὰ δῶρα ] δλκάδα οἱ ἔφη συμβαλέεσθαι κτέ. Π΄16 οΥριπάππρ' τάσσεσθαι 

εἰς τὴν δωρεήν πη ϑδίθ 816 ρστϑιμιηδβος τη ὕρ! ἢ ΟΥ̓ ΊΘΒΘῺ ΘΓ ΘΠ, 
ΘΠ ΙῃΔῺ 516 ἢ 6] ϑίθιημ ΒΒ Οὐπ͵]θοίαγ : Κόλχοι δὲ ταξάμενοι ἐς τὴν 
δωρεήν ὈΘΙΆΒΙροη 80]]16. 

16 Αμβομδπποῆκοιί ἀν Ευχδαπρ ρονιπηΐ 8116Ζο1ὺ ἀυγοὶ 
Βομαυίθ δομβοιάσηρ ἀοΓ δυΐ οἰπδηάθυ [ο]ροπάθῃ Ζθπποτηθηΐθ. 
16 ᾿ᾶϑϑί 685. 5:6 ἢ αἀδῆθυ Ὀδθζυγοοὶη, ἀδδ5 ΠῚ, 110 δπ. τι 

1. ΟΠ] ψΓ ἀρυῖρθηβ ἴῃ ἀϊΐϊθβοιῃ ἰθίηθηῃ Μοἰβίθγδιοκ ἀοὺ Εθαθαμηβί, νοὸ 

Α1165 Εϑαργ, Ππροβυϊζτ, Κγδῆνο]ο αϑαγαηρθημοῖβ ἰδῖ, οἰ ηθῃ 80 τηϑίξζθῃ 

πη ΔΟΒοΟ ομοη θη Ζυβαίζς ἀπ] θη τὴ ββθη, Υν1ῖθ ΘΓ ὕ08 Βορίθι ἢ ἰὴ ἄρῃ 

Απέδηρνοσχίθη Ὀορθρῶθί: ἄνδρες φίλοι, ἡμῖν χότε κάλλιον παρέξει ἀνασώσασθαι 
τὴν ἀρχήν, ἢ εἴ γε μὴ οἷοί τε ἐσόμεθα [αὐτὴν ἀναλαβεῖν), ἀποθανεῖν (ΠῚ, 78 1π.)}Ὁ 

5᾽1᾽΄6 «(ΕἾ]Π16 ἀθ5 Αὐδβᾶγυοκβ' Ὀοὶ Ἡργοάοί πδὺ βϑὴγ ννοῖϊΐθ ΟὝὑθῆζθη, ΔΌΣ 

ἄοοθ ΟὙΘΉΖΘη ; 8 ΒΒΟΥ410 ἄθυβοίθρθῃ Ἰἰοσί, τηϑῖμθβ ΕΘΟ ΘΒ, δος 

Ἑλλήνων ΙΧ, 12, 8 (νρ]. ΤΥ, ὅ8 1η..) οὔογ ἡμέρῃ 1, 82, 4. 

0418. ἰῃν ῥβιομίμηϑδδίροβ ΘΟ θβομθηῖκί οὐκιάγι βίθιη ἀπᾶ σϑγινοὶβί Ζαρ]θΊ οἢ 

Δ 11, 140 ψγὸο ΘΓ ἀϊθβϑίθθη γοτίθ σὴ τυἱοῃίρ υπᾶὰ ρ8η2 δπάθυβ (,2 ἃ 

ἄϊθβοσ αδ06.) δογβοίχὺ Ὠδίΐθ. 

"-Ὁ 
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Β4 ΟΟἸΡΟΤΙΖ. [512] 

ἅθν οιβίθῃ Ηϑηβο θη ο]αθθθ Ζὰ Βοθγθ ρθη ἰδ: τὰ δεῖ ἀπ- 
αμυναμένους (ΟΝ ίαίῃῇ ἀπαμωυνομένους) ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν οὕτω 

δρέπειν τὴν χασίην, πα Βορίοθιοἢ! ψίιθάον 111, 15: τὰς δὲ ὄρνιθας 

χαταπταμένας (ΝῊ κπίαἰί χαταπετομένας αὐτῶν, 448 Ἰοἰχία ͵ουί 
ΠΙΡῚ δάοι ϑιθίη τὴρ ΑΠαΘΥΘἢ) ἀναφορέειν ἐπὶ τὰς νεοσσιάς ἡᾧ Β]ἢ 
10} ΔἸ]χυϊκά πη, ὑγθῆπ ΘΒ ϑᾶο 416 νο]] Κοιησθῃ θα ΘΠ] ΟΠ ΘΗ, 

ἴπ ἄδθῃ ζῦύγϑὶ Ηδηαβοῃυ  Θη ΔΊ 116 νουβοθάθη δηρθογαπρίθῃ, 

δὰ ἀοὴ Δ ΟΥΔΙρΟ ΒΘ άθῃ ψ]Θἀουμοϊθη οσίθ τὰ τῶν ὑποζυγίων 
μέλεα οὔθ᾽ τὰ μέλεα τῶν ὑποζυγίων ΘΌΘΠΒ0 ἀν οἰπ6 βοῦοῃ ἴ Ασοἢθ- 

ἰγρὰβ νουβδηάθπο ΟΡ]θοίβοσρηζαῃρ, μδ]ῖ6, 16 4168 Ζ. Β. , 927 
16 βιομου οἢ ἀϊθ ἴῃ ἀογ ουβίθῃ ΟἿδββα (6 Β] πάθη ΥΥ οὐΐθ τὸ παιδίον 

Β'πα (τὸν πρῶτον αὐτῶν λαβόντα προσουδίσαι, νρ}]. ἀογτί Ζ. 11 υπᾶ 
2. 11)Ὁ 

ΠῚ, 118, 9: ἁμαξίδας Ὑὰρ ποιεῦντες ὑποδέουσι αὑτὰς τῇσι οὐρῇσι, 
ἑνὸς ἑχάστου χτήνεος τὴν οὐρὴν ἐπ᾿ ἁμαξίδα χαταδέοντες. ΗΙΘΥ Ὀϊοίθα 

416 ββϑιησα ἤθη Ηδηαβο θη ἀθῃ ΒΙΠ ]αΥρΘη, ΔΌΘΥ ὈΙΒΠΘΥ 
Ὠἱσμί δηροίοομίθηθη Ζαβαί ἑχάστην ὩΔΟἢ ἁμαξίδα, οὐνγα Ὑ716 166 

ἄθν συγοϊΐθῃ Ο]δββα ΤΥ, 72, 6 ἀδβ οἰπίδομβε ἐπ᾿ ἵππον (80 ὅ ΝΕ) 
πἰοηῦ ροάυϊάοὶ μαῦθα ἴῃ ἄθμι ϑαίζθ: τῶν δὲ δὴ νεηνίσχων τῶν ἀπο- 

πεπνιγμένων τῶν πεντήχοντα ἕνα ἕχαστον ἀναβιβάζουσι ἐπὶ τὸν ἵππον᾽ ---. 

Ῥθηη ραζνγαηροη ἄγ ἀϊῈ ΕΥΚΙδσαπρ (δυΐ 485 Ζυπὶ “ἀπρΊ]ηρ 
δομβόνισο Ῥέογας; ἰδὲ ἀσοι ἴτὴ ΟΣ ΒΘΠαΘη. ΖΊΒΥ σὺ ληΐσις 

ψάηρ!ηροη απ ληΐσις Βοββθη, πιο ΔΌΘΥ 0 ΠΠΓΘΥ Ζυβϑιητη θη- 
σομοχιρικοιὶ 416 66 ραύθβθη, ἀ16 ορϑθῃ τὴἱζ ἀἴθβθὴ ΥὟ οὐΐθῃ 

ΔΌΒΡΟΒΡΙΟΟΒΘη Μιχὰ: Ἄοη ἄθη ἐἰϊπέχιρ ογαγοββϑιίθῃ Φἀηρ] ρθη 

βΒϑίζίθῃ 516 6 δἴπϑθῃ δυΐ οἷῃ Ῥἔοσα. 
ΠΙ, 116 1π.: Αὗται μέν νυν ἔν τε τῇ ᾿Ασίῃ ἐσχατιαί εἰσι χαὶ ἐν 

τῇ Λιβύη" περὶ δὲ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ [τῶν πρὸς ἑσπέρην] ἐσχατιέων 
ἔχω μὲν οὐχ ἀτρεχέως λέγειν΄ οὔτε γὰρ ἔγωγε ἐνδέχομαι Ἤριδανόν τινα 

(44. ΚΑΝῚᾺ) καλέεσθαι πρὸς βαρβάρων ποταμὸν ἐχδιδόντα ἐς θάλασσαν 

τὴν πρὸς βορέην ἄνεμον, ἀπ᾿ ὅτευ τὸ ἤλεχτρον φοιτᾶν λόγος ἐστί, οὔτε 

νήσους οἶδα Κασσιτερίδας ἐούσας [ἐχ τῶν ὁ χασσίτερος ἡμῖν φοιτᾷ]. 1)1ΘΒπιδ] 

μαὺ ἀογ Ἰπἰογροϊδίου. βοῖπθ ὥὅδομθ βοβ]θομῦ.: ρϑιιϑομί. 80 ψΘΗΙρ 
Ηογοάοί 61 Αϑῖθῃ υπὰ Πἰῦγοη Ό]05 δῃ ἄθῃ Οβίθῃ ἀθηκί υπὰ 
ἀθηΐζθη Κϑππ, ΒΟη ΘΠ ΠΘΡΘη αἴθβοιῃ (1006 ἴῃ. πρὸς τὴν ἠῶ) δοι 
ἄθῃ δίάοθη (101 ἴῃ. πρὸς δ᾽ αὖ μεσαμβρίης) ἀπα ἄθῃ ιῥανγοβίθῃ 
(114 ἴῃ. ἀποχλινομένης δὲ μεσαμβρίης --- πρὸς δύνοντα ἥλιον) 11 

Αὐρ δα, δΌΘηΒΟ ὙΘΏΙΡ πη ΘΓ ΒΙΟΙ ἄθῃ Νογάθῃ Ἰρῃουγθῃ. 
Ὁπα οὐ Ἰρπουισὺ 1ῃπ δ ἐμδίβδοῦ πο ποδί, ἀἃ δ᾽ 8 βοίοσίι 



[518] Ἡογοδοίοίβοιιο ϑέπάϊοπ 11. ἠδ 

σὴ ΝΟΥΑΙΔΘΟΥ πα ΔἰΒρα] ἃ δυοῃ νσοῖὰ πον 15 6 Ε' ΘΒ δα 
Βρυϊομδὲ (1106 ἴἈ. πρὸς δὲ ἄρκτου τῆς Εὐρώπης χτέ.}! Οὁπαηπὶ ΔΌΘΥ δῦ 
ΘΙ 8ὴ ἀοΥ ριίΖθ 468 (ὑδριῖθ]β σι υΣΒΒ Κοὶηθ αἰθβοὺ ὟΥ οἰ ρορθπάθῃ, 
ΒΟΠάΘΤ 5810} ἀδπηῦ Ὀοριϊρί, 46 ΦυΘὶ βόμομ Ῥομδηαοϊίθη Εχα- 
186 1]6η ἄθη αἀγεςθη ροροη  ουΖαβίθι θη, ἀ885 {Π0Ὀχῖρο ἀον Ελη- 
Βιοηῦ ΒΘ ΠΘ᾽ ΠΘΒΟΥ ρου ]δββοηᾶ. Ζα Ἤριδανόν τινα πἀπηά οὔτε νήσους 
οἶδα Κασσιτερίδας ἐούσας γΘΥρΊΘΙ ἢ 6 τη8ῃ ἀθῃ ὯΠΒ 850 ὑγ οΒ] Θκαπηηΐθῃ 

δαί: οὗ γάρ τινα ἔγωγε οἶδα ποταμὸν Ὥχεανὸν ἐόντα (11, 28), νο 

δ οι α16 Εογίβοίζιμρ,, ἀν Η!νγοὶΒ δὰ ἄθη ρου βομθῃ {Ππβρυπηρ; 
ἀ68 ΔΒ Πρ] ΘΠΒ, σὰ ἄθτη μοῦ ΕὈΙροηάθη βαχητηί (ὑπὸ ποιητέω 

δέ τινος ποιηθέν). πα νὰβ ἀ16 Ζ᾽ πη ηβ6]η Ὀο Η, 80 γγϑὶβ8. 10 ἢ 
ΘΌΘΙ ποθ σὸὴ ἹΓΚΠΟΒΘη ΤΏ56]η ἀϊθβοα Νδιηθηβ --- 6 ΚΘΗ 
ΒΙΟ.. ὨΙΟΥ͂ ΟΟΥ ΨῸΠ ὍΠΒ ΘΟΙΠΡΘΕΚΙΔΙητηοσίθ δαί ΔΉΒΟΒ] ΘΒ, 648 

ἀοοῦ δὺβ ἄθὰ ΝΟ ύ- ϑιθηάθη θοῦ αἀ88 Ζ᾽ηη, πδοἢ βοηϑί οὐννδβ 

Πογβίδιησηθη Καπη Εηθη ὈΪ]οββθη ΟἸδαροθη ΟΟΟΥ οἷπθ ϑ'δρθ 
γγ6 158 ἈΡῸΣ Ηοχοάοῦ 56} ψο ἢ] δα Βρυδοῦ 0 ἢ}; νοὴ ον 1 ΓΚ]ΘῊ- 
κοι σὰ ὑμίουβοῃθ θῃ ; ΑΥΤη βαρία ΟΣ ποθ δύο ΒΙ6Ρ, [4]8 
ΘΙ α165 δυβαχίζοιθη σν ]]6, φοιτᾶν λόγος ἐστί, ΟὝΘΥ (ΘΠ ΘΓ ΥΟΣ 

ἄον ὙΠΟ ον βοϊαηρ ἀοὺ βΒοθῦθῃ φορυδαοῃΐθῃ Υ μά ππρ' συγ οκ- 
ΒΟΒοαΐθ) φοιτᾶν φασι Οἄ6᾽ λέγουσι ΠΥ Νἧιηθ ἀδὺ ,ΖΙ ΠΗ] 56] η! 

ΒΡΥΔΟ. ΘΌθη ἀθυ  ]οἢ ροπὰρ ὑπα Ὀοαυτθ Κοῖπθβ ΟΠ ηΐΔ18 : 
65 βοηΐρίο, υϑηῖὶρο ΖΘΊ]Θη ὩΘΟΙΠ6Ρ ἀθῃ σγθϑίθη Θϑοινουμα]ῦ, νοῃ 
8]]6 τὴ ῬυοὈ]θι Δ βομ θη ρϑβομίθαάθῃ, ἔθβίζυαβίθ θη: ἐξ ἐσχάτης δ᾽ ὧν 

ὅ τε χασσίτερος ἡμῖν φοιτὰ χαὶ τὸ ἤλεχτρον. 

ϑΘ] βδιηοῦ ὙΥ οἶδα βοῃμοιηὐ ποὺ Κοὶη Ηογοάαοί- ΕΌΥΒΟΒΟΡ. Ὀ6- 
τιοῦκὺ σὰ μᾶῦθη, ἀ885 α16 ΟΜ] αβδυογίθ νοῦ ΠΙ, 148 δὴ [ἢγ 
σοροηνθγι ρα 6118 ράββθῃ στο 16 Βδαβὶ δὰ} ἀΔ8 ἄὐρθ. Μαίδη- 
ἀγίοβ δὶ αἴθ πδιδεθβθίθη βοῖπμον ὟῪ Ἰἀουβδο  Γ ἴῃ ἀθη ΚΟΥΚΟΥ 
ΘΟ ἔθη ; ΟΣ οὐ υδηκί υπα Βομνγθθί ἴῃ Τιοθοηβροίδῃτ: Β6 1 ΒυΌΔΟΥ 

ΤγκΚαγοίοβ δα ἰοῦ 416 ἀοἴδηρθπθῃ, Ἀπὶ Β᾽ 6 ἢ; πδοῖὶ ἄθτῃ ΑὈ]Θ θη 468 
Βυυάοῦβ ἀον Ηθυυβοβδῆϊ τὴ 80 ᾿ϑιομίου Ὀοιηοἢ Προ Ζὰ Κὔμπηθη. 

γγαβ 50}} ἀὰ ἀογὺ Ὀορτάπαθπας ϑαίζ: ὩΘηΠ 5816 ψ ] θη ΘΠ, 
16 68 Βοβιϑιηΐ, β8ῃ2 ὑπᾶ σὰν πιο τοὶ βοίη 'ὶς. Ηϊηρθρθη Ἄγ η 

α1686 γΥοτγίθ δ8ῃ δἴποὺῦ ἔρμο υθ ίθ}]6 ΒΘ ΕΣ ΤΟ] δὴ Ἰἤγοιῃ ΡΪδίΖο, 

ἀοτί γγο ἄθιὴ Νδι δα υ08, δ]8 ΟΡ ον ρογθοβίθβίθ ἀν Μθηβοῃθῃ“ 
Βοὶπ πὰ αἀΘῃ ϑιΉΘ ΠῚ ἰἢγ ΒὙΘΙ μοὶ τ] ογροθθη Ὑ01], βίδϊ 
ἔγουαίροηῃ Εἰ ρορθη ΚΟΙΙΉΘὴΒ πα Ὀαδροίβίθσίθη ΠΘΏΚΟΒ πὰ 
ΑπΚΙαροπ πᾶ ΟἸοδπθη σὰ ΤῊ] τογάθῃ ἀηᾶ αἰ Αὐβῆϊασυῃρ; 
Β6Ίη6 8 δά]θῃ ψογβαθηΒ σϑγοϊίθὶη. Ηΐοὸσ (148 1π.} τηδομίθ ἴθ 



56 Ομ ΡΘ6Γ 7. [514] 

Ἃ16 ψΟὨ] οἱηϑὺ ζυ λα] ρ; δυβρθ δββθηθη, ἅτ βδπάθ Ὀαιρθβοιγίθ- 
ὈΘηΘη ἀπά δὴ υῃγϑοβίθῃ Ογία οἱπροβοίζίθῃ Ὑοσίθ οἰ πο δ] θῃ, 
γγ16 [ο]ρ: Μαιάνδριος δὲ νόῳ λαβών, ὡς εἰ μετήσει τὴν ἀρχὴν ἄλλος 

τις ἀντ᾽ αὐτοῦ τύραννος χαταστήσεται (οὐ γὰρ δή, ὡς οἴχασι, ἐβούλοντο 

εἶναι ἐλεύθεροι), οὐδ᾽ ἔτι ' ἐν νόῳ εἴχε μετιέναι αὑτήν, ἀλλ᾽ ὡς ἀνεχώρησε ἐς 
τὴν ἀχρόπολιν χτέ. ---. 

Ψιονῖθα ΒυΟὮ. 

ὟεὙ δὴ ἄϑθη ἈΠ γτμπλὰ8 ἀ6 Γ᾽ Ποροαοὐθιβοῆθη ὥὄὔργϑομθ ρονομηί 
ἰδ, ἀον ψιγα 61 ἀθη δοσίθηῃ Υ, 9, 4---ὃ: ἐγὼ γὰρ ἐχ σεῦ τρεῖς 
παΐδας ἔχω Βοΐογί Θ'Πθη Απϑίοββ θιηρῆπαθη. 1.6 ηβοῖ ρθη γϑαπιί 
ἀ16 1μοϑατὶ ἀθὺ ουβίθῃ Ηδηαβοβυ θποδδβθ (416 ΒΘΚΚΚΘΥ δυΐ- 
ὨΔὮ1η) δὺ8 46 Ἦεαρθ: ἔχω γὰρ ἐχ σέο παῖδας τρεῖς. [1)888 Ἃ168 

θη. πιομῦ ΕΠ ἀπά πϊομΐ δυο αἀαγορβ ἀθγαυρθ, δὴ 810} 
ΚΙ]ΘΙπ6, 806. ἀυσοῖ τ ἀπδυΐηδηπομθα ὙΥΘαου ον Ὀθαθαΐβαπηθ 

Μδβηυηρθη Ζὰ ΘΙΠΘΡ τ Προσθη ΥΥ ὑγαάϊραηρ ἀΙ ΘΒ. ΕΔΠ,1]16 
βοίλυὶ νναγὰ, αἀὐμκί ὑὴ8 ρἂγ Ὀοδγθι α] 10} --- τὴ 80 ὈΘΙΓΘΙΙα- 
ΠἸΟΒΟΥ, ἀδὰ ου, ἀοὺ Μδομί ἀν διγμοὶῦ ψ θυ 1110: ΡΟ Πογοδομα, 
ΘΌΘπ ἴῃ αἸθβθη Ῥαγίθη πού β6]θῃ [μϑβαυίθη νὸὴ Ο᾽Ὺ οὐδ ΥΒ 
ΔΗΙτημΐ, 416 τ ϑῃ Πο ἢ ΚΟΙμθη. ΠΟΟἢ 80 ρϑβοβιοκίθη ΔΌΚΘη 
(ὐοττθοίου [ἢν 1 αβθῖη νουάϑηκοη ἰκὅπμηθῃη, 80 διαλείπειν (βίαι δια- 
λιπών) ΠΠ, 150, 18, 16 Αὐβ]αββαμρ σο τοῖς Πέρσῃσι Π|, 166, 10, 

ψΟ ἀρχόντων [ΙΥ, ὅ, 20. 

ὕθθον αἷθ 80 βοβιοσῖρο 418 υἹϑ ροβδπαθ]ίο (6116 ΙΝ, 1] 
Μ0111 το (σοι ἄθη ΑΡθηίθι θυ πο] οίθη ἀθὺ πθαθβίθῃ Ηθυδαβρθθοῦ 
δΌΒΘ 64) ὩῸῚ 80 Υἱ6] Ὀθιλθυκθη, Ἂαἀ888 86] ρϑύνουβίδη 10} νὴ 
ἀογ νὅ]]1ρ; Β᾽ πηρϑιηββθῃ [οβαῦῖ ἀογ ουβίθη ΗΠ ΔΗ ἀΒΟΒ ΓΘ ΠΟΪΆΒΒ6 δ8- 

1 Ζυγν Βϑοδθονγραηρ ἀἰθβοῦ ἰγο Ομ θη, θη ηρΊθι οἷ ΠΣ νοη  ἀδυροθοΐίθηθῃ 

(σου δομυνοίσηϑυδβον, Οδιβίοσα, ΒΟΟΣ ἃ. 8. νΥ. ΘΗρΘΠΟΙΘΏΘη, γ0} β΄ 6] 

7θάοοιβ νυῖθᾶθυ νϑυβοβιηϑῃίθη) Βοββογαηρ' (βίδιν οὐ δή τι) σϑοηϊρὶ ἀθν Ηίη- 

Υγ6 18. δ ἄθῃ Οθαβη θη βδιλθηῆδηρ ὑπ Δ]]Θη1118. δυῦ. Κ᾽ 6]]Θη ννῖθ 

ΥἹ, 138, 2: οἱ δὲ Πάριοι ὅχως μέν τι δώσουσι ἡηιλτιάδη [ἀργυρίου 8566]. Κτᾶροι) 
οὐδὲ διενοεῦντο, οἱ δὲ ὅχως διαφυλάξουσι τὴν πόλιν [τοῦτο οπι. 5.01] ἐμηχανέοντο 

χτέ, Ηΐον ψνῖθ ἄἀοτὲ ἀθαίοί οὐδέ Δ ἀἴ6 βοῃ νου κοῖς ον Τ]ητη ὅρ] ἢ Κοὶς 

ἄργ Αὐβέϊ τα ηρ πἴπ, ἤοῦθα ἄθῃι ΝΙΟΠ νου ϑπάἀθηβθίη (062 ΘΠ ηρβνγθ 180 

ΝΙΘΒ ΘΕ γνου βϑμάθηβθῖ η) ἀθγ Ὀοίγοθηάθῃ ΑΡ βι οι! ἐ. 888 ἄϊθβθ 8]] θ᾽ ἢ 

Β'ΠηρΘιηὅ886 Τ[,οβαγί (ἀ10 δὰ Ἰοίζίθγοσς 3[61190 ϑ'ἰθὶπΒ ΑΒΟ υμᾶά Κ' ἀδι- 

μιθίθη) ἴῃ ΥΕ ἄυγοῃ οὐδέν νογάγδηρσί νναγά, 8011160 ἅπ8 πἱομέ πἰπάθγπ, 

810 ἴῃ ἄθῃ Τοχί ζχὰ βϑίζθῃ. 



[515] Ηοτοἀοίοίβοιο ϑίαᾷίοη 11. 51 

ΖΌΡΘΙΘη υπα ἀ85 γοη  ᾽ ΔΙΟΚΘΏΔΟΙ 80 ἰγϑἼ 0} σοί απμάθηθ, ἀαγο ἢ 
ἀ16 βομὶαροηαβίθῃ Ῥδγδ]] 6] θη. ρ ϑιομουίθ μένοντας ΔΗ ΖΌΠΘὨ θη ἰδὲ 
(ν 8}. ̓ πβθθοηάογοῦΎ ,22,1---ὅ  ΨΠ, 118,9---Τ 1; ΥΠ]Ι, 14,20---22. 

ΙΧ, δδ, 24), σοαυγοῖ ψὶν Ζὰ Βγθάονβ (ρ8ρ. 29) υπὰ Ηοτο]α᾿ 
(θιηθηά. Βογοα. 1, ρᾶρ. 6) δοβγθι θαπρ; σοδηρθῃ: ὡς ἀπαλλάσσεσθαι 
πρῆγμα εἴη μηδὲ πρὸς πολλοὺς μένονίτας) χινδυνεύξεν. πα αἀδὈοὶ 

Κὔπηίθ τηδῃ 5:0 ἢ} Ῥογα βίρθῃ, θη πΙΟἢΐἑ Ομ υβοιίβ 416 ἀγοὶ Βαοἢ- 
βίδθθη. ΔΘΟ νοῦ ΜΈΝΟΝ οἴμοὸ Εὐκιδγαηρ, ΘΖ Βα ηρδύγθῖβ Ὗ οὺ- 

ὙΠ πηρ ΠΟΙΒο; θη, δ παθυθυβϑὶΐβ ἀ88 Ὀ]ΟΒΒ6 πρὸς πολλούς Θ΄ ΠΘΗ 

ὉΠ ΖΓ ΙΒ ἄθη Οθαδηκθη θα 6] 6. 6 ηη βοἢ ταῦ Ν᾽ 16] 6 η“ 
ΒΟΒ]ομίννορ; Ζὰ 80] ρθη, 4165 ΒΟ ἢ] 1οβδῦ ποῦ ποίμυγθηα!]ρ θη α6- 
ΓΔ ὮΥ, ἃτὰ ΜΘΠΙρ βίο οἷ η 6 8010 0ῃ6 1ῃ 516}, ἀ16 τηϑη, οὔπθ ΕΣ ἴθιρ8 

Ζὰ ροϊίθη (ἐντόνους μὲν ἀμφοτέρας), σὰ γνϑιηθιάθῃ ἐγ γα 10 ἢ 
πα ροδοίοδη Πα]ίθη Κη. Ῥδββθηα νγᾶγθ πρὸς πολλαπλησίους ΟΟΘΓ 
πρὸς πολλοὺς ὀλίγους ἐόντας (νρ]. 1, 116 1η.}; 8110] π ψομῃ ψ Οὁ- 
γα Κοῖΐθη βοβθαθη ὑπαὶ τρί βοαϊβοι. νουρθῆθη Μ0116Πη, 80 
ὈΙΟΙθῚ Καὺπὰ οὗνγαβ Απάθγθβ Οὐ, 818 ἴῃ Ἰθῆθὰ [υδυξάοΥ- 
ΒουΒΒ αἀ16 θ.ϑοκυαηρ ἀ1θ8θθὸβΒ ΟδαδηθηδΌρδηροθ Ζὰ ϑβοῇθη. 
Ποὺ ρἰδαρο ᾿οἢ. ἀαοἢ ΟΘΌΒατας Β (οποηαϑδί. μογοαοί. 1Π|, 086. 9) 
διαμμένοντας Ζαγ οἰ γ βοὴ πα γουτηαίμθη Ζζὰ αὔὐγίθη: --ὀ μηδὲ πρὸς 

πολλοὺς ὧδε μένονί(τας) χινδυνεύειν ---. (ΤΠ Ρ6Υ  οΥ ΘΟ ΒΡ θη σῸὴ 

ο ἀπά ὦ πὶ ΑΥΟΒοίΥραΒ ὑηβοῖοβ Τ᾽ οχίοβ υρ]. Ηρα ἃ. ἃ. Ο, 

ρδρ.  υπᾶ Βρθοῖπι. ρᾶρ. 9; ἀ16 Νοββίθ ] ὰπρ σοὰ ὧδε Ὀορορηρί 
ἸΩΘὨχΔΟἢ, χυτὴ ΜΙπαθβίθῃ Ὀδὶ ἀθῃ ΤΥὙΔΡΊΚΘΙΙ.) 

ΘΙΘΒΘΓΟΥ δύ 68, 4485 ψῖνρ ΓΚ, 18, 19 κἰδί!: ἤδη δὲ χατύπερθε 

τούτων ἡ ἔρημος ἐστὶ ἐπὶ πολλόν τηῖξ ΝᾺ (ἄθηθῃ Οδιβέοτά ὑπᾶ 

ηθαθβίθηθ ΑὉΙΟΒ, πού δΔΌΘΡ θη απὰ Κτυύάροσ ροίοὶρὺ β᾽ηα) 

Ζὰ Βοῦγθιθθη ΒαΌΘη: ἡ δὲ χατύπερθε τούτω" (80. γῆ 8. χώρη) ἔρημός 

ἐστι ἐπὶ πολλόν. ΙΘΟΒ ΔΊΝΥΘ ἀἴ68 818 ϑίπϑθη νγϑιΐθγθη Β6]6ρ' δάγ 'α16. 
56] βδιθ  οῦ ]πάπηρ; ἀν] ηΐρθη 8η, σϑίομθ ἀ16 [Πρ υ]οροπμοῖ 
ἀθὺ' δουβίθῃ Ηδηαβου θη ίαββθ Ῥομδυυ! ἢ ᾿ἰθαρηθη. 

ΙΝ, 86 1ῃ.: --- τὸν γὰρ περὶ ᾿Αβάριος λόγον τοῦ λεγομένου εἶναι 
Ὑπερβορέω οὐ λέγω, λέγων ὡς τὸν ὀιστὸν περιέφερε χατὰ πᾶσαν γῆν, 

οὐδὲν σιτεόμενος. ---- ][)Δ8 ἀυγομβοβοόββοῆθ Ὑ͵οσὶ δέ 810} Ὑγθάϑυ 

ἀγχοῦ α16 νοη ὟΥ Θββϑ  ηρ' Δηρ Ι ἢγίθη, αηζαϊ θη θη ῬΔΓΆ] 16] 6 ῃ 
βιἀΐΖθη, ποοἢ {πὰ 65. Νοίῃ, ἀβ 586 106 ταὖ Βδῖβῖκα (ἄθιῃ δίῃ {ο]ρ1) 
Ζὰ {Π᾿ρσϑ, ποοὶ ΘΠ] ΙΟἢ ἔγοιωσαΐ ἀ16 νοη ΘΟ  γοΙρ πΒου συγ 6 πα 
γουρογϑομίθ, νοὴ Κυάρου Δηρ ΠΟΘ η6 Αϑπαθυπηρ Ζὰ λέγοντα. 
ΜΊΠΔΟΥ ρουγαιίβαμλ ὑπ Ζιρ] 6 ὁ ΒΙ Πρ ΙΊ ἅΒΒΟΥ ΒΟ ηῦ 68, Ζὰ 



ῆ Ομ ΡΟΥ2. [576] 

ΒΟΒΧΘΙΌΘη: λέγω δὲ ὡς χτέ. Κρ]. ΓΝ, 99, 24: λέγω δὲ ὡς εἶναι 

ταῦτα χτ., ΗἩδυβροῦ 8] γα ηρθ σιγὰ ἀ1θ86 ῬΏΓΑΒΘ ἴτὰ δ᾽ θη σΟῊ 
ἶο ἢ τηρῖηθ, 1οἢ 01} βαρθης τὸ ἄθη Δοουβδν σνοῦρυμάθῃ : 
ἀοοῖ ἔθ} 65. δ οἢ ποῦ δὴ Βθίβρ: 6] θη, 416 ἀηβογοιῃ Ε8116 σθῆδα 
Θηίβργθομθη, σψὶ6 Αγιβίοί. Βμοί. ΠΙ, ο. 11 (14185 12): λέγω δ᾽ 
ὅταν ἀποδιδῶσιν ---. 

ΙΝ, 46 :1η.: Ὁ δὲ Πόντος ὁ Εὔξεινος. ἐπ᾽ ὃν ἐστρατεύετο ὁ Δαρεΐος, 
χωρέων πασέων παρέχεται ἔξω τοῦ Σχυθιχοῦ ἔθνεα ἀμαθέστατα. οὔτε 

γὰρ ἔθνος τῶν ἐντὸς τοῦ Πόντου οὐδὲν ἔχομεν προβαλέσθαι σοφίης πέρι 

οὔτε ἄνδρα λόγιον οἴδαμεν γενόμενον πάρεξ τοῦ τε (τε 844. Ηοτγοαϊδη. 

π. μονήρ. λέξ. Ρ. 88 ΤιΘἢγβ.) Σχυθιχοῦ ἔθνεος χαὶ ᾿Αναχάρσιος. τῷ δὲ 

Σχυθιχῷ γένεϊ ἕν μὲν τὸ μέγιστον τῶν ἀνθρωπηίων πρηγμάτων σοφώτατα 

πάντων ἐξεύρηται τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, τὰ μέντοι ἄλλα οὐχ ἄγαμαι τὸ [δὲ 

οἵη. ΓΚ Ρκ υπα ΕἾοτ.}} μέγιστον (τοῦτο) οὕτω 2 σφι ἀνεύρηται, ὥστε χτέ. 

Ηδίίο 9ο5 ΗἩογοαοί ψ ΡΠ οἢ 80 6110, ἀθηὴ ΘΚυίμθη, υὑπΐοῦ 
ἀθῆθῃ Γ᾽ ἀοοἢ πὰ οἰ μθη Ὑ ΘΙβθὴ Ζὰ ὩΘΉΠΘΩ ἀπα νη ἀΘΠΘη ΘΓ 
Βοηδβύ Ὁ]0Β Ζὰ στ Θῃ Ὑγ6 188, 885 816 Βῖ0 ἢ}. ρϑρϑθηῃ ΕἸΤΟΌΘΥΟΙ 6586 
815. 1646 8 δῆάθσθ ΨΟΪΚ σὰ νου οι αἰρθη νογυβίθῃθῃ --- Κοηπίθ ΟΥ 
65 ἴῃ ἀον Τηδί βΒὸ σγϑπὶρ ουψαγίθη, ἢ π6η δἴηθη Ρ]δίς πίον ἀθῃ 

σοὈ] Δ οίθη ΝΑΙ ΟΠΘῊ ΔΗ ΖΟΥΤΘΙΒΘΗ, 4885 ΘΓ ἀδάο ἄθη ]ΟρΊβοὶ- 

Θ͵ΔΙΩτ Δ Βοῆθη Εδάθη δὺβ ἀογ Ηδπα νυ] πα 68 μέρ ] 1688, 

ΒΙΟἢ 80 δυβΖιαγίίοϊθη, ψ}ὶ0 66 Σ ρα ΟΡ βίθ 6 ΒΊ0 ἢ} ἴῃ 
Θ]θιομθη ΕΔ116 δυβαγίίοκοη νἄγαθ: (0᾽Ὶ16 Ῥοηίπβροβίδαθ, ρϑρθῃ 

γγΘΪοῆθ 16 χί ἸαγὰΒ χὰ Εδ]46 ζορ, Ὀθῃογθουρθη απίρῦ 84|16π 
ΤΆΠαοτηῃ ἀἷθ ἀπρο ]αοίβίθη Ν᾽ κου. Τθπη ἸΟἢ Κοηηθ Καοῖῃ ΝΌΟΙΚ 

1 Τῦπβου. ΠΥ ἐ806116 Γ᾽ ΠΙΘ Οὐ 65 πϑ] 10 ἢ, δη οἷπθ Ἀπ ησϊριπρ' (απα Ζυγᾶῦ πιοἢΐ 

ΠΕΡ μη 1686 ἀθγοῦ ὅδε, ὧδε τ. ἀρ]. οἰ προ ῦ τὶ νυῖγᾷ, ποσάθον ΗΠ οσο]ᾶ σι 

᾿ νου οἰ οιθη ἰδὲ, ἀθυ ᾿θἄοοῖ ἄϊθ νυ ϑυβίγοθθπᾶθη β.6116π πἰομξ ἀπάρτι ἀυγ 6) 

ἄθῃ Οθρθηβίδηα ἀθυβθίρθθη ϑυπαθίβοῃ ΔηΖαγθ θη. 'ὅο ἰδέ 8: ομ  υ]16}} 

ΠῚ, 12 ἴῃ. γάρ χιἱΐ ἄἀθΥ ογβίθῃ Ηδῃ βου θπο] 88, ἄϊθ 89} ἴῃ ἀϊθβθιῃ Β6- 

ἰγδο} δ 80 ΟἿ 8]]Θῖη ἀδ5 ΠΥβρυρΊ]οη6 Ὀονϑδηγὶ δ, χὰ ΠΠΙρΘῺ ἴῃ ἀθπὶ 

δαῖχο: θωῦμα δὲ μέγα εἶδον πυθόμενος παρὰ τῶν ἐπιχωρίων " τῶν [γὰρ] ὀστέων 

περιχεχυμένων χτέ. Ὁδμΐη ρομὅτί, 68 δυο, 488 Ι, 47, 11 δυΐ 16 ͵ῆογίθ 
τούτους ὀνομανέω οἤπθ νγϑὶΐθγθ Ὑ θυ ]ὰπρ' ἀϊ6 Αὐἰζ]πηρ' Ὀορίππῦ: Ἴστρος 

μὲν πεντάστομος χτέ. (ἀπᾶάθτ ϑἰθίη, ἄθυ ἄθῃ Απ8Ὲ8}} οἷῃθβ ϑδίζρ)ϑαθβ νου- 

δυβϑοίχί). Μδῃ υρ]. 1, 119 ἰπ. ἐσχίσθησαν αἱ γνῶμαι" ὁ μὲν Γελωνὸς χτέ,, 
Ὸ Ιη8η ἔπίῃον ρ]6 10} 4}18 σορθη ἀδ8 Ζθαυρηῖδβ ἀθΥ Ηδαρἑ δ αἀβο γι θη 

θοίάθυ ΕΔ Π16 πη ὁ μὲν γὰρ 148. 6 Βρ] θ᾽ οἴθη Ε]ρ6 ἴθ γάρ ταῖξ ΑΚ Π|, 101, 18. 

2 ΨΩ]. ὙΠ], 98 ἴη.: οὕτω τοῖσι Πέρσησι ἐξεύρηται τοῦτο. ν᾽ ΘΣΒοΠίΘαθη ᾿ἰδὺ ΤΥ], 
900 ἢη.: τοῦτο μὲν δὴ οὕτω (πος πιοᾶοὶ ἐξευρέθη. 



[51 1] ἩΗοΙοἀοίοϊδοιιο ϑίθάίοῃ 11. 50 

ΔΌΒΒΟΥΙ ἀθΙὴ ΒΚ υ  βοῆθπ ἃ. 5. . .“Π᾽1᾽6 ογία ἔξω τοῦ Σχυθιχκοῦ 
Βιπα, θη πού Α]1685 ἰδαβοιῦ, θ᾽ 05 ̓ θῃθῦ φρΓΟΪΘρ Βομθης Ἐπω- 
ὈΪοῖλθ, α16 ἀον ΤΠηρϑα]α, ποδὶ 468 Αὐΐουβ, ΒΟηἀθυτι οἰ Π68 γοῦ- 
γΥ] ΖΘ [ΘΒΘΙΒ ΘΗΓΒΡΥΌΠΡΘΩ Β1η4, ἋΔΟΥ δῖοῦ θρθὶ πα ΑὐΒ- 
πδῆτη6 αἀυγοῖ οἰ μϑηάθυ σρ. 

ΙΝ, 61, 14 Βαῦρθῃ, 80 ΥἹἱθὶ ἰοῃβ βϑῆθῃ δῆ, βϑτμηση ἢ} 6 
ὩΘΌΘΙΘ ΗογαΌΒρΟ ΟΣ τη Η61Ζ (ποῦ τοῦ ασόπον, σἱ6 Οἰδιϑίογα,. 
δοίη, Κυύρον ἱστὶρ οι θη) ἀ6Ρ πιομΐ σὴ γϑρϑ] τ 58: 6ὴ 
Οοπβίσπιοοη ἀϑαυγοι δυΐχαμοι θη ραβασῃί, αἀδ88 8516 Ζ ΒΟ θΘη 
τύχωσι ἔχοντες απα λέβητας ἀ΄16 Ῥγδροβιίοι. ἐς δἰ πβοβοῦθη. Επη 

ΒΊΙΟΙς δυΐ ἀἷθ ἴῃ Ἰθάθιῃ Βοίσδομί νο]δίϑηα!ρ δηδίορα δί6116 Π, 
89, 14 Α΄, σοηάρί, τὰ ἀ16 ΕΘ ΒΥ Π ΠΟ Ϊκοῖῦ ἀἴθβοσ Αθηαογὰπρ Ζὰ 
δύ θῖβοη. ΟΝ] ΔΡΘΡ δύ πϑὸῇ ἔπειτα (ΠΟΙ ρου ἔπειτεν) τοῦ Κὶ 
απᾷ ' δὲ οἰπσυαβοίσοη (ὃ αὶ δ᾽). 485 σι θη ἴτὰ ΕΌ]ρ πάθη ἄθῃ 
ΒΨ] ασΊσοη ΑΥΌΏΪΘ] τὰ ἀθπῃ Ὑουίθη ἣν δὲ μή σφι παρῇ ὁ λέβης (ὁ ὁπ]. 
Υ ΗΕ) δὺβ ἀθὴ Ηδηαβου 65 ΘΙ Ζυγοιϊίθη (4886 οἰ πρϑβομα]οῦ 

δαὶ, ρσομότί σὰ ἄἀθῃ ο ἰβδιηκοιίΐθη, Ἃ16 ὍΠΒ ᾿ΠΏΘΡ γ 0 ΝΟΘΌΘΙΩ 
1η Εγβίδυ θη βοίζθῃ. 

“Ὁ 

ΙΝ, 88 1η.: Δαρεῖος δὲ μετὰ ταῦτα ἡσθεὶς τῇ σχεδίῃ τὸν ἀρχιτέ- 
χτονα Μανδροχλλέα τὸν Σάμιον ἐδωρήσατο πᾶσι δέκα" ἀπ᾿ ὧν δὴ Μανδρο- 

χλέης ἀπαρχὴν ---. δο0 Ιδηρθ γι ἀοΥ ΝΟΥ ἴῃ Κυιβοίθη [)1η- 
ΡΌΠ πιο γαϊοὶ βαρθη, ψιγαὰ 685. 061 ἀθγ (νοὴ ὑπ8 ΖΘ. βοῦν. ΕΓ 
ὅβίοσυ. ασυίηη. 1859, 811 Ε΄ οἰμροβομα Ὀορτάπαοίθη,, νοῦ 

ΒΟΒΟη νοὴ Κυΐρογ [Ζὰ} ὅ5161160] ἀπ νοῃ Μθμ]ου, Μποιηοβ. 1896, 
Ρδρ. 69 ροϑυββουίθη) Μοιπαῃρ βοῖπ Βουθηάθῃ ἤρθη, ἀ888 ἀ16 
γνουίνουθίηασηρ πᾶσι δέχα δὴ αΙ6Βο: 6] 6 νὅ]]ρ ἀπνουβίδηα ἢ 
ὉΠ4 ἀδαμα πππχδρ! ἢ ἰδὲ. δὸ ὈΘρΥΘΙΠΟἢ πϑυλ]Π0} α1686 Β6α6- 
γγ6 186 ἀογῦ δυο θιηΐ, γ70 68 5108} ὑτὰ ,68 Ζϑ η΄, ,.186 Βαπά ον ἃ. 8. ψ΄. 
Βοαϊοπίδοκο, Ορἔδγίμιοσο, ΕΙη ἀ ον, ΘΟ ἔθ α. ἀρ]. Βαπάο6}}, 

Β0 ὉΠαΘΉΚΌΔΥ ἰδ 416 Αηνοπαυηρ; οἰ πο ΖΔὨ] ΘΗ ΘΒΠΤΩΤ Πρ [ἢ 
δἴῃθιη Ζυβαιπτ θη Δηρ,, 46 Ρ ἀπ8 ἄρον αἰ Ναίαν ἀ6ν Ζὰ ζἄ]θη- 
ἄθῃ Οδροπδίδηαθ νο]]δίδηα!ρ τὰ ΠΠΚΙΆΡΘ ᾶ88θι. ἄαοῇ ἀθν 
Αὐβυγορ, 4885 68 Β10ἢ ὑ1 οἷπθ 1Π8 προ καηπίθ ῬΘΥΒΊΒΟΒ6 διὑΐθ 

1 Ῥροιι ἄογξ χιιβϑδιμιθηροβίθ θη Μαίοσγ8]6 Καπη Θ᾿ οὐχί οἷἢ ΔΑΓ ὨρῖΟ 

6] ρβίθι θη, ννῖθ πάντα χίλια Ὀ61 ῬοΥΡΗΥΥ. 46 δρβέῃ. 11, 60 (120, 217---28 

ΝΑθΟΚ) οὔδυ πάντα ἑχατόν οὶ Ῥαγίποηῖϊιβ ΙΧ ἔπ. (10, 28 Ηδγομθυ), ΘΓ 
πἰομίβ ἰηζυϊίσθη, ννᾶβ ἀδ85 ἀοῦί δυΖιθ]θ ΕΥΡΘΌΠΪ88Β σὰ τηοα᾽ Ποῖ γθῃ σνοὺ- 

τηδοσῃίθ, 



60 αομΡΘτΣ. [518] 

Πδη416, Ὁ] δὲ Ὑουβο ]οββθη, ἀ8 ἀν Οἰθβοβι βου θυ 56 106 

1,686 1ῃ βοϊίοβθῃ Πιηρθη κοί ποϑνγορδ δ ΤῸ }] απίουυ βίοι δ] 

ὑπ 516 ἀδῇϑν δυβυθίομθηα σὰ ὈΘΙθἤγθη. ΠΙ ΘΙ 818 νου βδυταηί. 
οταῖ ου  ὈυΙ σὺ ἈΠΒ πο Β 818. οἱη Κυι ἤβομον ΕΠΠΡΤ ΠΗ, αηα βομννου- 
ΠΟ δ΄ ΔΠάΘΓΟΙ 818 1660, ἄθῃ ἴθ ἀδιη8]8 ΠῸΣ ἀδυθχη ηϑιι8- 

δοΒρυο θη [1658, Ὑγ61} ΙΟἢ ἀον Ηοβηθηρ πΙομύ οηΐβαρίθ, θη. ρ6- 
πάθτοβ Η ΘΙ] 6] σὰ ππάθη. ίαϊί πᾶσι γα τηδη ταλᾶντοισι 

Ζὰ ΒΟΗ ΤΟΙ θ6 ἢ ἀπά ἅδη ΕΘΏ]ῈΙ ἀυγοι οἷα Οοιηροπάϊαπι τ ΤΟΙ͂ΟΙ 
οὔον ΤΑΟΙ νογδηϊαβδὲ ρίδαρθη πηΐΐββοη (νε]. Ζ. Β. 1, 680, 18 τά- 
λαντα δέχα υπα Οδγαίδδυβοη ὃ. 201, τ]. Οὐ].). 

ΓΝ, 116 Ἰοβθῃ ψὶρ: ἣ δ᾽ ἂν πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη δέ- 
δοχται εἶναι --- πα ἅδη]10}} 1, 82: ἣ δὲ ἂν τὰ πλεῖστα ἔχῃ, ἀρίστη 

αὕτη. Νὰ ΓΝ,64 μιοῖββέ 6δβ. τη δἴπϑῦ ΘΟ ΡΠ] ρ κοί, 616 ΒΟΒΊΘΥ 

818. ὉΠΟΙΓΆΡΊΟΒ ροϊίθη ἀδι: ὃς γὰρ ἂν πλεῖστα δέρματα χειρό- 

μαχτρα ἔχῃ, ἀνὴρ ἄριστος οὗτος χέχριται εἶναι. ΟΠ ἄθιῃ Θυβίθῃ 66 Γ᾽ 

Ὀοιάθη ογτίθ βϑίγοι: ὅπῃ αἷθ Ὀβββοῖθ Ηδηβο Υ ΘΗ ΆΤΩ1]16 
(οια. ΚΚἸΝΕ); νοὴῆ ἄἀθπὶ συνϑιίθῃ ἀπά ὩΟΟΒ ὙὙΘΗΙΡΟΥ ΡΘΒΒΘηά θη 
αἀὐγδθη νννῦ 8 ῬῸ}] 56] δὲ Ὀοίγαϊθη. 

ΕΒ νγᾶγθ πιοῃΐ βοῦνγου, 16άθη {[Ππβππ ἀπὰ 1646 Εἰβομαηρ 
. αἀον [6 υ]Π]θἔθσαηρ σὰ το  ογρθη, ΘΠ 68 1η8 ἔγοιβίληαθ, 

ἄθη ογίθῃ ὑπα ΡῬἈγδβθη 164 δβιηδὶ δά μος Ὀθβοηάθσθ ὑπ υῃ- 
δ ότι Βθαθαίαηρθη Ὀοϊσυίθρθη. Εἰνγαβ [γα υ [ρ᾽68 νΘΥΒΌ ΘΠ θη 16 
Ἰηϊογργϑίθῃ χὰ ΝΡ, 68, 1--8.: ἀπιγμένον δὲ ἐλέγχουσι οἱ μάντιες ὡς 
ἐπιορκήσας φαίνεται ἐν τῇ μαντιχῇ τὰς βασιληίας ἱστίας. 1[)48 Υ οΥΐ μαν- 

1 ΝοΟΡΘηραὶ 5ϑὶ διοῆ δυῇ ἀϊθ Κἰθῖηθ [ηξογροϊδίϊοη ἰηρθονίθβοῃ ΕΥ̓, 6ὅ ἴη.: 

χαὶ ἣν μὲν ἢ πένης --- ἣν δὲ [ἡ οπι. Κ5Ὲ] πλούσιος. Υρ]. 196, 6: χαὶ ἣν μὲν 

φαίνηταί σφι ἄξιος ὃ χρυσὸς τῶν φορτίων --- ἣν δὲ μὴ ἄξιος, ννο ϑἰοίῃ ἀ16- 

86106 Τηἰογροϊδίϊοι ν᾽ θ]] οἱ ἢ ο] ΘΙ ΟΠ 8}15 δηρθηοιησηθη πᾶ{{6, νη πἰομί 

β61η6 ΑΒΟ βοὴ ΠΟΣῚ ζν]Ἱθίδο οι νουρυ θη μδἰίθη: ἴῃ ἀον Δ] 468 Ὑ ϑυθατα5 

(εἶναι βίαι φαίνεσθαι) υπᾷ ἴῃ ἄοι Ὑ᾽ουίξοσιω (εἴη βἰδίξ ἦ). Πόσοι ἀδ 6168 
ΒΙας δυΐροβο ]δρθηῃ νοΥ τὶν ᾿ἰθρί, 80 νν1}} ἴθ οἷμθ δηᾶθσγθ, ἀπχοῖ ἔγθιηᾶθ 

Ζυϊμαίθῃ βοῆνγου θη βίο ϑδίζγθι ῃθ σὰ ογάηθῃ νϑυβασμθῃ (199, 11): πρῶτα 

μὲν γὰρ τὰ παραθαλάσσια [τῶν χαρπῶν] ὀργᾷ ἀμᾶσθαί τε χαὶ τρυγᾶσθαι " τούτων 

τε δὴ συγχεχομισμένων τὰ ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων [τὰ μέσα οπι. Κ5ΓΧΧΕ]) 
ὀργᾷ συγκομίζεσθαι, τὰ βουνοὺς καλέουσι " συγχεχόμισταί τε οὗτος ὁ μέσος 
χαρπὸς χτέ. Π1686106 βργδοιν γι ρκοῖ!, ἀϊθ ἰθὺ ἴῃ τὰ παραθαλάσσια τῶν 
χαρπῶν (βῖ61.0 θη σου πρὶ] οκύίθη ΕΣΚΙ γα ηρβνϑυβαοι 61 Κυάρου) Ὀορορηθί, 

ἰδὲ Υ, ὅ8, 9 (τὰ πολλὰ τῶν χώρων) ἄγοι Ὗ 6586 1108 Οοη͵θοίαγ (χωρίων 
βίαι! χώρων) μαβοιρε πογᾶθῃ ; ρϑχδίμθηθι βομϑὶπὶ 68. δ0ο} ἀοτῦ (πιϊ 

Κυνᾶρον 2) σὰ βοῃγθίρθη: περιοίχεον δέ σφεας τὰ πολλὰ [τῶν χώρων) τοῦτον 

τὸν χρόνον “Ἑλλήνων Ἴωνες. 



[519] Ηογοδοίοίβονο ϑεπᾶϊεπ Π, ΘΙ 

τική 561 ΒΊΟΣ ,(Θοπογοῦ Ζὰ ἴδββοη (61). θοοῖ ροπρι αἸ686 ΑὐὑΒ- 
Βα μί ποθ, ατὴ θη β᾽ οἢ. ἈΠΌ ΘΙΒ1 6} δυαάγβηρδπηάθη Ζν 618] 8Ὲ 

ἀον ΕΒΓ Ποῖ ἀ168685 Ζαβαίζθβ διηνοσΖαγάυστηθη. Εἰ Ὀθαδγέ ποοἢ 

ἋΘΥ νγϑιΐθγθῃ, πού τηΐϊμον ρονγαρίθῃη Απηδῆτηθ, αἀ888 ἐπιορ- 
χήσας φαίνεται Θ΄'Π6ῃ ΒΟΪΟὮΘη Βοϊδδίζ ροβίαιίοί. 1)168 ψιαἀθγβίγοιϑί 

76αοοῖ νο]]δίδηα!ρ; ἄθῃ ρυδομρθῦγαιο ἢ Ηοιοαοὐβ ἀπα δηἑ 8] } 
ΖΌΡΊΘΙΟἢ οἷηθ ἀυγοῖ θη Ζυβδιητ πῃ δηρ' ΚΘΙ ΘΒ ορΒ πῃ θροὶθρίθ 

ΑΡβοβνυδομαηρ 468 αὐθάδη κθηβ. φαίνομαι τηἱξ οἰποῖὴ Ῥδυ ΟΡ νϑυ- 
Ῥυπάθῃ βίθμΐ ἠδ] 10} ἤΔῸ ἢ ἀον Ὀοἰκαππηίθη, ΕΥ ὑμβούθη ψὶ6 ἐγ. 

͵Ἶθάθῃ δηάθγθη ρυθοβίβομθη ΟΠ 8.616 ρΙ] ρθη ΒΕ δρ6] νὅ]}1ρ’ 
ΘἸΘοἢ δίπϑιῃ δῆλός ἐστι, φανερὸς καθίσταται, ΘΠ 65. πΙοἢΐ ΚᾺΓ Ὑ16 

Π, 91 ἴῃ. αἱ πόλιες μοῦναι φαίνονται ὑπερέχουσαι ((Ἰηδὴ 516 ύ ἀΪ6 

δἰδαίο 41161} Πουνουσαρθ) παν ἀ16 ΟοἸαπρ οἰποῦ ῬΘΥΡΉΓΔΒ6 
Ὀοδβιῦχί (φαίνονται ὑπερέχουσαι --ΞΞ ὑπερέχουσι). Μδηῃ νουρίθιομο ὈΘ]- 
ΒΡΊΘΙθύγοῖβο: ΠΠ{, 79 φαίνονται δὲ αἰεί χοτε τοῦτον ἀείδοντες: 1Π,| 1160 
πολλῷ τε πλεῖστος φαίνεται χρυσὸς ἐών: ΓΝ, 12. φαίνονται ---- φεύγοντες 

πα ἀδηθθ θη σ,8η2Ζ ρ] ΘΙ Ομ νου ηἱρ᾽ φανεροὶ δέ εἰσι ---- διώξαντες ΕἸ, 40 Πη. 
ἐχ τῆς ᾿Ασίης τε φαίνεται ἐοῦσα; ΓΝ, ὃ8 φαίνεται δὲ ῥέων δι᾽ ἐρήμου; 

Υ, 9 ἴῃ. ἔρημος χώρη φαίνεται ἐοῦσα; ΝΊ, 121 φαίνονται μισοτύραννοι 
ἐόντες; ΠῚ, 120 1π. μέγα δὲ --- μαρτύριον φαίνεται γὰρ Ξέρξης --- 

ἀπιχόμενος: ΥΠ]Ι, 142 οἵτινες ---- φαίνεσθε πολλοὺς ἐλευθερώσαντες -“--. 

1)6γ Ῥγοοϑθββ ἀν ΝΥ δἰββαριιηρ ρ]ῦ ἀθη Υ̓ ΔΕ βαρ ΤῊ. 818 οἰἢ ΘΌΘΏΒΟ 
γον] Προβ Βονθιβιη 6] ψγῖ6 ἄθῃ Ογτὰβ βοὶμ ΤΥ ρ Βι ἢ, 
ϑαΐ ἀταμα ἀθββθη ον Ζζι ΗἩγβίδβροθβ βρυϊοδὶ (1, 209): καῖς σὸς --- 
ἐπιβουλεύων ἑάλωχε, ρογδᾶᾷθ νῦῖθ 68. νὸῃ σι ἢ} ἀρογι υίθα 
γονβο υγόγουῃ [ιοὶβδί (ΥἹΠ, 152): ἐπιβουλεύοντες δὲ ὡς φανεροὶ 
ἐγένοντο ---- )ὲγΥ Ζυβαίζ ἐν τῇ μαντιχῇ δῦ ρ»ΔΠΖ ΘΌΘΠ80 ϑβΖα- 
ΒοΒϑί θη 6 (τ ΑὈΙΟ) [6 Π68 ἐν τοῖσι ἔργοισι 11, 126, νγὸ γγβάδϑν 
δἰ κοπδουβ ψουβο ]αρ (ἄδ6. ὑγ ἤθῃ ρϑιηθι Ιρ] Οἢ ἔδίΒο ἢ; Ὀ6- 
γἹοὨίοί τγ]γα) ἐν σὰ ΠΠρΘπ, ποοἢ ΥΥ̓ ουίθυ β Οοπ͵]θοίαν ἐπὶ (βίαι ἐν) 
416 σϑομῃίθ ΗΠ Ὀγηρθη; ἄθπη: δα οἷη ἐς τὰ ἔργα νἄγα υἡ- 

Ζυ ϑββῖρ, ἀὰ γοὴῃ ἀθῃ ἔργα ἱπὶ δου μουρ θη άθη ποῖ ΡᾺΓ ποὺ 

416 βαθ ψἂῦ. )Ὶ16 Καπιρβίοομίθ, 80 ᾿ιθίββί 68, ψ ]] 6 δίῃ 
ἸΠγουβοὶΐβ θη μνημόσυνον φυγοΚ] βοὴ (8 δῃ Β10 ἢ δ'η ρ8Πη2Ζ 

ὉΠ ΘΕ τοῦ Αὐβαγχιοῖς δ; τᾶ σνοΡρθο 6, θη 65. Νοίῃ 
{παΐ, Π, 1856 οἄον ΙΝ, 81 ἢπ.)}; ἄδγαπι δαὶ 516 1θάθη ἴἤγον Β6- 
ΒΌΘΠΘΙ 1 Θἰηθη ϑίθιη, πα δὰβ ἀ]θθθη ίθιηθη δαὶ 516 Θ'Π6. 

Ῥγγϑαθ οὐρααί. (δίθϊη ἔγθ το σὴθὲ ἀϊο δῆΥογίθ ἀθαΐίβοῃ 80 
ΘΗ] ΒΙ ΠΡ ΘΙ ἐ 88 ΜΊΙΘΔΘΡ, ΨΙ6 516 φ. ΘΟ ΒῸ ἢ ἰδαΐθη: ,6Γ τηὔρθ 



60. αοπιΡ 6 ΓΖ. [580] 

ἢν 61 το Βδὰ οἴπθη ὥἰθιῃ βομθηϊθηΐ.) --- οη ἀθμΒ0  Ὀ6 
ΚΑΙ οΥ 1ἰδὺ Ζυγθ ϑἰβοῦηθ δ ἢ; ἀΘΥ γθηρο ΖΘ: 6 πη βρϑϊου ἔοΐρθηαθ 
σ᾽ οἰ ομαγῦρο Ζαβεαῖ: χαὶ ἣν μὲν χαὶ οὗτοι ἐσορέοντες [ἐς τὴν μαντικὴν] 

χαταδήσωσι ἐπιορκῆσαι, γΧ1Ὺ Ιη8 ΘΟ ἀ6νΡ ΑΠΔ]ΟΡῚΘ νοη ἐσιδὼν ἐς τὰ 

ἱρά (ΤΙ, 219 1.) 'ὰ ἀἀθάδῃκθῃ οἷῃ ἐς τὰς ῥάβδους, ἐς τοὺς φαχέ-- 

λους οΥρϑῃΖθῃ τηϑρ. 

γγεπη Μϑπηον ΕὙΔΙΘΏΓΟΙ]Θη Βρ16 16, 80 ψἅ 8] τηϑὴ δῖ6Ζα 
4116 Ζοῖύ θδιί]οβα Φἀπρ]Ἔηρο (ἄνδρας λειογενείους, 116 68 ἴῃ ΒΗ] ΘΟ ΘΙ η 
ΕΔ]16 θδὶ ἀπβόύθιῃ Αὐΐον μοὶβϑύ ', 20); υπὰ σγθπῃ οἷη ΑτηδζΖοῃθη- 
ΠΘοΥ ἰσε τ Π]οἢ ΕΣ οἷπ ΜΒ ΠΟΥ Θο ν᾽ ρομδϊίθη νγασά, 80 Κοηῃμπίθ 

1η8} ἴῃ ἄθῃ βίγιθαγθη ΕὙΔΆΘΗ πυγ Παρ Πα] Ιοἢ6, απ ρᾶγαρο Καύιθροῦ 
ΘΡΌΠΟΚΘΗ. 120168 ᾿Ἰηῦβ8Β μοί υγθηα]ρ δορῃΒ Ηδγοάοί ἀογὶ βδρϑῃ 
ΜΌ]]6η, τὸ ἢ ὑπ86᾽6 ΗδΠαβο θη 80 νου κοηγὶ 8418 τηδρ!οι 
Βρυθομθη ἰδββοη (ἸΥ͂, 111): ἐδόκεον δ᾽ αὐτὰς εἶναι ἄνδρας τὴν αὑτὴν 

ἡλιχίην ἔχοντας, ΜᾺΒ 416 Τηἰουρυθίθῃ οἰπβεϊτηπηϊρ δένγα 8180. 61- 
ΚΙΆγθπ: ,81|150ι νοὸπ ρ᾽θομοη ΑἸΐου, πϑα Ο ἢ ρος Ἰπηρ υπα 
Ὀαγ]οβ. Ερθηβδο ρσυΐ Κὔπηϊθ τϑη βᾶρθῃ: ΜῈ 16] 6 ΘΙ ΠΘη 
ΤΥᾺΡΡ ΖΙρθῦμοι ἔν Μααίίθη, ἀθ ππ 816 ὑυΓΘΠ ᾿ΠΒροβδιηπη γῸῈ 
σ᾽ ΘΙ Ομ Τ᾽ (πα ἅτ] 16} σοῃ ἀπη].] 60) Εἀγθ6. Νιομύ α16 Ο] Ομ μοὶ, 
ἀ16 8 θῦθηβο ψγ ο ἢ] α16 ΟἸΘΙ Ομ μοι. 468 ΟὙ ΘΙ βθηδ [6 Υ8 Β61η Καμηϊζο, 

1 Τὴ ἀογ οι] ἀογαπρ' ἀ6Υ ΒΥ ἰθοθη ΜΑπΟκ ὈΪΘΣ δύ ὩδΟὴ 41160η Βοιη μὰ η- 

θη ἋΘΥ ΚΥΠΊΚΟΥ πα Εχθροίθῃ ΠΟΟΪ τηϑποθΐθ πᾳ ]ΚΘΙ μοὶΐ ζυγοῖς. Ὁ 488 

ΘέΘ᾽ ἢ8᾽ ΌΓΒΌΟΘΝ, ἀϊθ ῬΏγαβθ, ἐπὶ μίαν ἑχάστην ῥάβδον τιθέντες πο ἄθγ Απ- 
Ἰορὶθ ἰδ κιβομον Αὐϑαγὥζοϊκο (ρ] Θ᾽ οἤβαπι 818 οἰθθη δῦ ΒΟΘὮ) σὰ ΘΚ θη, 

πἰοῃί ρσορ] οκὺ 18ὺ, σοῖροῃ ἀϊθ νσοῃ ἴμτα 86 ]08ὺ δηρθε γέθη Ῥδγ8]]6 1 8[6116ῃ 

ἀθαῦ οι σθπαρ; 68 πὶ β8ῖθ ἄοο Ζὰπὶ ΜΙηἀοβίθη μοίββθῃ ἐπὶ μίαν τὰς ῥάβδους 
τιθέντες. ΟἹ τιῖῦ Κυΐρον μίαν ἐπὶ μίαν οἄθγ πομύ ν᾽ θ᾽ ιθὴγ (μ8 6} 1, 9, ὕ οὔθΥ 
ΠΙ, 11, 14) κατὰ μίαν ἑχάστην τῶν ῥάβδων σὰ Βοιγοίθθηῃ 8θὶ, Ψ1}} ἴθ πϊομὶ 

Θηἰβομοίάθη. ΕἾΤ βίοῃοσ 8106 ἴθ Ἰθάοος, ἄδ8β ἄἀθύ 9] 88 4θ8 ϑ'δίζββ 

Ζὰ ἰδαΐθη μὲ: καὶ αὔτις χατὰ μίαν [συν]τιθεῖσι πᾶ ἄδ88 ἄθογ Ζιιδαίζ 88 

6 πὶ ψουδηρθῃθηάθῃ συνειλέουσι σοΥδάθ 80 πῃ θο δ 80}} 1 άθυῃοἹ 1ϑὺ, ννῖθ 

ΠῚ, 86, 17 ἐλάμβανε ἴῃ ΚΓ ἄσυτοι Ἐϊηνκαηρ 468. Ὀϑηδομθαγίθη ἐπιλα- 

βέσθαι σιι ἐπελάμβανε σοαννοτάθη ἰβὲ. Τ]ηᾶ ἰϑὺ πίσμῦ θρϑῃ ἄμββ86]086 διοῖ ΙΥ͂, 
114 ἴπ. ρϑβοβθῆθην ΟΟΘΥ νγᾶβ ᾿ἰϑὺ Ὑυ ΒΟ ΘΙ ΠΟΒΠΘΡ (ἄθη 80 τη1835 181 

α16 ΕὟᾶρο 8[6110}): 4488 Ηθγοάοί ἄθῃ ρϑβοβ]θο  !1 ἤθη ὙΘΥΚΘΉΣ, ἀθη ΘΓ 

βοηϑὺ ἱτητηθῦ ἀθγοι μίσγεσθαι δυβάγί(οἰκί, Δ ἀἴθβοσ ϑἴθθῃ β06116 ἄυγοῃ 448 

(061 ἃπάθγθῃ Αὐἴοτθῃ ΔΙ] Θγάϊπρβ πδο νυ ῖΒθ8 76) συμμίσγεσθαι νυιοάογριθί, 
οἄθυ ἀλ88 416 Ῥγᾷροϑιϊοι ἃτι8 ἄθιη ροῦϑᾶθ ΠΙΘσ νουδηρθῃθηάθηῃ συμμ  ί- 

ξαντες (τὰ στρατόπεδα) ἄθῃ βομγθῖθοση ἀν ΚΠ! οἢ ἴῃ ἀϊ6 ΕθάροΥ Καπὶ 
ὉΠ ὁΥ δ 6}} αἰ Θβπιδ] ρθβοβυθθθη Πδίϊθ: γυναῖχα ἔχων ἕχαστος ταύτην τῇ τὸ 
πρῶτον ἐμ ἐἰχθηϑ 



[ 817 Ἡοτοδοίοΐβοιο Βέααϊοη 11. 62 

ΒΟΠἄθγῃ ἀἷδ Τὰ ροπα] μος τησββ ΒΙΘΥ Ζὰπ Αὐδβάτστιοϊς σ᾿ ΙΔηρθῃ. 
Μϑῃ βοβγϑῖθα (716, ἴστὸ 10ἢ πιομΐ, Ὀθγοιίβ Π1θίβοι θἰητηδὶ Ἰσρϑηά- 

γ7ὺ ΨΟΥΒΟΒ].ΡῚ) τὴν πρώτην ἡλιχίην πα ἀθη Κα 81:0} ἀ16 ΟΟΥΤΌΡίσ] 
δᾺΒ ΘἾΠΟΥ ΑὈΡ χουν ὶ6 ΑΤῊΝ οὐος ΑΗΝ (8, Οδυαίμδιβθῃ, 
Ῥαϊδθορι. 248 οάθὲ ζΖ. Β. Ηδθγηθβ 11, 181) οηϊβίδμπαθη. Ἐπ 
ἀονασῖρο Απηδῆτηθ ἢ Ὀθγοὶΐβ δἰητηδὶ δἴποὺ ἐγ] ἤθη Ὑ οΥ- 
ὈΘΒΒΟυ Πρ ΠΒΘΙῸΒ Ταχίθβ (1, ὅ9 τριηχοσίους Βίαίξ τούτους ᾿ὩΘΙΊΡΘ 

αἰτιμηαὰθ ΡῸ᾽ τ βου θαίαν δάἀάιία ἰθυτηϊ πϑίϊομθ ους΄, ΝΆΡΟΥ 
Μποιοβ. 18δῦ, ρᾶρ. 10)1 ΖσΖὰγ ατυπαΐαρα οϑαϊθηπί. (γ᾽ δου σδπαίο, 

τη μἀον ἀρθουσοαρθπᾶθ Ν σα βαησθη ἀθββοίρθῃ ΚυΊΌΚοΥΒ απα ἀ68 
ΒοΒδυ δι πίρθη ΜΙ ἢ Ϊοθν 516} 1014. 1854, ρᾶρ. 482 υπὰ 1856, ρᾶρ. 12.) 
166 106 ΒΟμχθι θαπρ σοη πρώτην τηᾶρ 416 Βο]ίβδιηθ Ν᾽ υδηΐθ ἀδΥ 
δυβίθῃ Ηδπαάβομν θη ο]δθβο ἴῃ ΠῚ, 179 ἢπ. νογδηϊαβδί μαθῃ (αὑτὴν 

ΟΝᾺ βίας ταύτην πρώτην.)2 πα δὲ πΙομΐ ϑμά] ἢ δῦο οἷα Ζ8Ἀ]- 
ΖΘΙΟ θη οἰηζυβοίζοῃ ΠΙ, 11, 11: ἦσαν τῷ Φαάνῃ παῖδες ἐν Αἰγύπτῳ 

χαταλελειμμένοι (2, νγὸ ΙΩ1Γ ὙγΘηϊρβίθηβ 416 Απβοβδα ο κοῦ δ Γ 
ἘΠ] ὰπρ ἀπίου ἄθη Μϑπροὶ οἰπον 50] θη Απρᾶῦρθ θυ Ὀ]Π6 8 
σὰ ἰοάθῃ βομοιην Μὴ Ὀϑδομίθ, ἀδβ8 ἀ16 Ζ8}} 1606 ϑῦμῃθ 
468 ῬΏδπΘΒ 6 θη 8115. οἰηθ θοίγ οί Ποἢ 6 γᾶν (ἀδεδαΐ ἡγθῖβοι 616 
Αὐδβαάτγάοκο διὰ πάντων δὲ διεξελθόντες ὑπ χατὰ ἕνα ἔχαστον τῶν 

παίδων ὉΠΥΘΥΚΘΏΠΌΔΙ Π]1η), υπα 4888 65 510} τῇ ἀδ8 ΘΟΒΙΟΪΕΒΑΙ 

οἰπ68 ΗΔ] ΚΡ ΠΒΒΊΘΥΒ δδηαοὶί, ἴῃ Βοίγθ ἀθββθὴ ἀηβΘΥΘΙῚ 

1 ΨΙΠΙ, 206 ὅ ἰδὲ πηρῖπθ5 ΕἸγΔΟ ΘῺΒ πού μυγθηῖρ' Ζὰ ἸΘΒΘῺ : ὃς τότε ἤιε ἐς Θερμο- 
πύλας ἐπιλεξάμενος ἄνδρας τε [τοὺς] χατεστεῶτας τριηχοσίους χαὶ τοῖσι ἐτύγχανον 

παῖδες ἐόντες, ,(ἀγοὶ απᾶογί ΜἝΠΠΘΥ νορ ροβοίζίθαῃα ΑἸΐου' (νρὶ]. ΤΙπογά, 

ΤΊ, 86) «υπᾶ α16 βοβοῃ Κίπαον μδίίθης, νὶθ ϑηρθ νο]]ἸΚοι τ Θὴ. ΒΔΟ Πρ ΘΙ 58 

ἀροχβοίζί. 83.01100 (ΟΡ ΑΥΟΚΘΙ, ἀογ 164 Θη18}18 νυϑίσθη τλ88, ννθ 1} ΘΓ χηϊΐ 

ἐπιλεξάμενος ἀπροηϊηρέ ἀηνθχθίηθαν δύ (δ τη βδίθ ἄθπῃ Κυϊρϑυβ ρθ- 
ψνυηᾶθηθ ΕΓΕΙ ἅσαηρ ὉΠ ρθη: ,(ἀ16 Ὁ Θδίθ θη ἀθ οὐρδηϊδβιτίθ Κ' Ομ δ τ, αϊ0 

οΥ βἱοἢ!;. ψϑ 16, πἰσμῦ ΘἰΏΖθ]η, βομάθση ἰὰ ΟΔΏΖΘη5), Υἱθ]] ϑ οι δῈ8 

ΘΡΘῃ ͵θηθπὶ Οὐ ρΘηαἰ πὶ Θηΐβργπηρθῃ βίη, ΘΙ] ΟΠ 68 αἰ 6ΒΙη8] βϑὶπθ τ οῃρθ 
ΑὐυΓ]δδβαηρ ρΊἸ ΘΟ βαπὶ ρου]θοὺ δι ὃ 

Τἀπβομῦ ποθὴ πἰομῦ Α1168, 80 ἈΣΠΗ ἀἴθβοὶθθ ΑπΏδἤτηθ οἷπθ δ ἢ νότὰ ηρ- 

βίθῃ ΗἩθγδαβρθθοῦ πἰομΐ σΘ 6 1116 Οὐγτιρίοὶ οὶ Μϑατοὸ Δαγοὶ (οοχημηθηί. ΙΥ͂, 

88 ἢπ.) Ὀϑβοϊἶρϑῃ : --- χαὶ διάθεσις ἀσπαζομένη πᾶν τὸ συμβαῖνον, ὡς ἀναγκαῖον, 
ὡς γνώριμον, ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς τοι πρώτης (δβίαι( τοιαύτης) χαὶ πηγῆς ῥέον. Υε]. 

ἰμβοοβομάθγο ΥΙΠ, 28: συμβαίνει τί μοι; δέχομαι, ἐπὶ τοὺς θεοὺς ἀναφέρων, 
χαὶ τὴν πάντων πηγήν, ἀφ᾽ ἧς πάντα τὰ γινόμενα συμμηρύεται. ΟὐθΣ δΔίοι 

ΥΙ, 86: πάντα ἐχεῖθεν ἔρχεται --- χαὶ τὸ χάσμα οὖν τὸ λέοντος --- χαὶ 
πᾶσα χαχουργία --- ἐχείνων ἐπιγεννήματα τῶν σεμνῶν χαὶ χαλῶν. μὴ οὖν αὐτὰ 
ἀλλότρια τούτου, οὗ σέβεις, φαντάζου " ἀλλὰ τὴν πάντων πηγὴν ἐπιλογίζου. 

Φ 
εῷὋϑ 



θ4 ἀΟΤΡΟΓΈ. [582] 

Η βίου ΚΟΥ Κ,ΘΥΙΒΒ 416 ροηδαθδίθη [Γη υηϑθοπθη Ζὰ Ἃἰθροίβ 
βίδῃπάθῃ. Ὀυσγος ἄθη ΑὐβΏ4}} οἷἰμῃθβ οάθὺ ᾿πθἤγθσον ΖϑΕ]Ζθ ἤθη 
οὐ ΚΙᾶσί β᾽οἢ δῦο 8τὴ ἰοομἰθβίθῃ α16 Τιΐλοῖκο, 416 10 ἢ (τι ΠΟΘ Θ6) 
ΙΝ, 158, ὁ διημοῆσηθη Ζὰ τη ΐββθῃ ρίδαθο. 

ΙΝ, 119, 14: ἣν μέντοι ἐπίῃ χαὶ ἐπὶ τὴν ἡμετέρην ἀρξῃ τε ἀδι- 

χέων, χαὶ ἡμεῖς οὐ πεισόμεθα ---. θδ ἀϊ6 Οοπ͵θοϊαγοηαἢ, ἀϊ6 
ΒΟ ἢ σὸμ ΑἸΐοΥΒ ΠΟΥ (Βόβοη ἀθγ δπογούμαπαβ, θεν ἔγϑ 6 ἢ 
γγοᾶον Υ [467 οὗ πεισώμεθα μα] ποοῦ ΒΕ, Ὀϊδίθί οὐχ οἰσόμεθα) ἀθδν 

ἀ1686 γΥογίθ δυρόββθῃ ἢϑί, ΠΟΘ ᾿ΠΊΤΊΘΥ ΔΗΒΟΒ1)], 80 Βοβοίηΐ 68 

ῃδίῃ!ρ; ἀατγδαΐ ΒΙηΖανγ ίβθη, 855 [,Θἰγοπηθ  (Φουτῃ. 468 βὰν. 1817, 

Ρδρ. 90) ἀΙ ΘΒ θη Ὀθγϑὶίβ γο]] κουητηθη ΔΒ μπᾶ οὐκ γι δὶ 
8.18. .ὰπ6 ἰουσπαγ6 πόραϊδνο ααἱ ἐαυϊνδαΐ... ἃ ὑπ δἰθυιηδίίοη 
ὀπουριαιθί, τ-ξ ἐναντιωθησόμεθα οὔθ᾽ μαχεσόμεθα. [οἷ σνΘΥΎγοΙβα 

ϑΆΒΒΟΙ δα 416 γσοη 1, Θἰσοη 6 ΔΗΡ ΘΗ γίθη βοΒρθηάθη Ῥδγ]] 6 θη 
τη Ηδ]]δβίθῃ- Πα Ὀο1 Ποιμοβίῃ. 24, 149: Χομβορῃ. Ουσγορδβά. 
ΙΝ, ὅ, 22: ΨΥ, 4, 1: ΝΙἼ,, 4, 10 --- δῦδοῃ δυῇ ἀ16 81} κδηπηίθ 
δηδίορα Οϑουδοβυγθῖβθ σοὴ οὐχ ἐᾶν, οὐχ ἐπιτρέπειν (1π| ϑϑ΄ΠΠ6 
ΟΩ ὩνΘΥΠΙΠάΘτ, νϑυρίθίθπθ), οὔ φημι τξΩο παρὸ, οὐχ ὑποσχνοῦμαι 

οἶ 8. Βοθί ρα δύ ἃ. 58. ψ. (8. Κυΐρον 61, 1, 2). 

Ιοἢ Ῥογύῃγο ἴτὶ ΕΌΙρΘη θη ὩΣ ΤΘὮΣ οἷπθ ΑἼΖΔΗ] ψ]ΟΜ- 
ΘΘΓΘΙ Θίθ!]Ίθὴ δὰ ἄθη ἰοἰζίθη ἄγοὶ Βάοδβογῃ. 

1 ΒΆΠν μδὺ Ὀθγϑὶΐβ δυΐ Τιϑίγοπηθ Εἰ ηρθνΘΒθῃ πα Ββοὶπθ Αηβίομύ ρΘὈ1Π]Πρί. 

Π)8 6Γ 76406}}) αϊ6 Ζιιογβί ον πίθ, ν16]] ον ἀθογζθαρϑηᾶβίθ ῬδγΆ]]6]816116 

ΔΒ ΧΟΠΟΡΠΒΟΙ (ἤτοι μαχουμένους γε ἢ πεισομένους) ἀρθτρδηρθη πᾶ ͵6ἄθη- 

[8118 Κοίπουϊοὶ ΥΣΓΚα Πρ ΘΥΖι6]ὺ μα΄, 80 Βομίθῃ 68 πόϊῃϊρ, ἄθι ΘἱηρθυΓΖΘ]- 

- ἴθηῃ [γυϊαμη νοῦ Νϑάαθῃμ οηΐροροησαίγοίθῃ. Βϑδυῆρ, ΕἸῸπς δδὺ πιοδΐ, 

ννἱθ ἰθίη Ὀοσϊομίθί, ,ν6] οἱ ἐποισόμεθα ν6] ἐπεισόμεθας ΖΓ Αὐδνν8ὴ} νου- 

οΙθρί, βοβάθσγῃ αἴθ Ἰοϑίχζίθσο ΟὈΟὨ) ΘΟ Σ ὩῸΓ 818 οἱ πθ Β0 166 νουρθῦσδοί, 

189 αὐἱάθπι ἰπ ῬΓΟΟΙνῚΒ οϑί, 804 ῬΥΟ ΑΥὶ ποθὴ ροίθβίι, [2848 πρῶτον 

ψεῦδος ΒΘΙΏΘΓ ᾿ΔΗΡΙΟΙΡΘΙ, ΔΌΘΓ αἰ ΘΒ 81 πηγαο ὈδΥθ Εὐγὄχίθσιιηρ᾽ ννΓ 

ἀϊθΘ ψ οῺ] νσοὰ ἄθῃ πηρθίβίθῃ Κυικοση 5011|8οννοίροηα ροΐμϑι]θ γογζϑιιβ- 

Βοίχζι ηρ,, 888 πείσομαι ΠΟΥ 88 ΕΓ νοη πάσχω, πιομῦ νοῃ πείθομαι Βο]. 

ΌὉ06Σ ἀΐο Βύομου Υ͂ απᾶ ΨΙ Παρ ἰοὰ οἱπδὶ (ΖΘ Βο  γ τ Γ ὅβίθγγ. αυτῃ. 

1889, 824 -- 829) ΔΒ Πγ] 16} ρομδπαθ]1, Αἢ ἀ6Υ ρσγόββθη ΜΘΆΓΖΔΗΙ τπϑί ΠΘΥ 

ἀδιαδ] ρθη ὙοΥβΟ ΒΒ] ᾶρθ μδ|06 ἴθ ποΟἢ Ὠθαΐθ ἔθβί, ορρίϑίοἢ ἀϊθ Ηθγϑιδ- 

σθογ βθ]υ8ὺ 416 ουϊἀθη θβίθῃ ἀθυβϑι θη, ννῖθ σὰ Υ, 118 ἰῃ.: μαχομένων δὲ χαὶ 

τῶν ἄλλων (εὖν Στησήνωρ χτέ. (νρ]. διοῖῃ 11, 169 15.) πίοαΐ οἰμπηδὶ ΘΙΠΘΓΥ 

Εγνϑμηυηρ που ογδομίθὺ μάρθη. 16 Φπρθπα 18 νυ γϑάθῃβνο, ἀπᾶ 80 

ν᾿ 



[588] Ηοτοὰοὐοίδομο ϑύπάϊθη 1Π. θῦ 

ΧΟΥΧΟΒ βρθῃάθί Ὀ61 βοίῃοιῃ Βϑβῦομθ νοὰ Ακδηίμοβ ἄθῃ 
ΒΘν Ομ ποση ἄρον ϑίαδάί 1,00, Απουϊκομπαηρ υπᾶ ΘΘΒοΒ ηΪκθ, ὁρέων 
αὑτοὺς προθύμους ἐόντας ἐς τὸν πόλεμον χαὶ τὸ ὄρυγμα (σπεύδοντας) 

ἀγχούων (Ἴ, 116). δο ρίαιαθα ἰἴθβ ἀθὴ δαϊζ, ἄθββθῃὴ [9 Κϑη- 
Βααρκοιῦ βόῆοη σοη 16 οὐὔκδηπὶ νγᾶγα, δὴ ἰϑἱομίθβδίθῃ απᾶ 
ΒΙΠ Προ ϑϑθβίθῃ νον βίδηαιρθη σὰ Κὔπηθῃ. Κυὰρου᾽β Νουβο ϊαρ, 

ἀχούων σὰ {Π|ρ6η, τηϑδομί 416 θάθ μύουρος, ἄμγοπα ὅῥθιη (α6ῃ, 
ΔΘΌΘΩΡΟΙ, 416 ἰτο Ἴ οΒ6 Τωοραγ αὐτοὺς [580 Β΄ Κὺ ΕΗ] ἴῃ καὶ νουνγαηα οὶ, 
ΘΙ 65 ΟΡ 88 αἀ6πηὶ χαὶ τοὺς ἀο᾽' δηάθογοῃ ΗἩδηαβο θη οηΐ- 

Ὠϊτητηὐ) ἀ6᾽ παρ ΖΡ ΒΙΚγ  ἀ65 [056 08 [Π τη ὄρ] 68. Ζατηαςϑί. 
ΠδΒΒ8 'ῃ8 ἀ168658 ΘΌΡΡὈοιηθηΐ δυο γοη οἰ πον ν ὄρ νυ ΘΙ ΖΘ] 65 
ΒΡΎΔΟΒΠΟἤθη Θιηραϊαγδί Ὀοΐγοιῦ, Κδῆη ΠῸΓ Ζὰ ἰἤγθη Οὐπϑίοῃ 
ΒΡτ Ομ θη; 616 βϑηητ ΠΟ θη ΔΏΡΘΌΠΟΠΘη ῬΑγΔ 6] 6 Ζὰ τὸ ὄρυγμα 

ἀχούων, δυΐ Ὑγ6] 06 δίθίη σουνγοιβί, Β1:η4 ἡϑη] οἷ πἀπΖαϊγο!ἴοηα : 

σἰδυδίθ 1οἢ ἀδιη818, νν8 ΠΪΣ ὩΔΟΪ τοὶ ]]ομ βίον Το υ]θραπρ 818 Φυνθ  61]05 

ΒΙΟΠΘΥ ΘΙΒΟΒίΘη, πἰσῃ ογδὺ ποι] πῆρ Ὀορτίπαθῃ Ζὰ τὰ ἴβϑθθη. ἘῚ8 βοῃίθῃ 

Τα ρσοηϊρθηά, ἀϊθ ΑὐδηοΥ Κϑϑηλϊοῖ ΟΣ Τηἰογργθίθῃ δι θἴπθη νοη ἀθη- 

ΒΘ] θη. πἰοπῦ τ ΔΕΥρΡ ΠΟΙ ΘΏΘη Απμδίοββ Ζὰ ᾿θηϊζθῃ τππᾶ ἀθηβοί ρθη ἰῃ ρ]δυ- 

ΒΙΌΙΟΣ οἱ σὰ ζ θϑβοι ρθη. ἘΣΌΘΩΒΟ ψϑηὶρ δηΐθ ἰο Ζὰ ἸθΠΟΥ Ζ61, 4855 

ἀ16 5] ϑυνογβίδηα] οι βίθη ΒΘΒΒΟΥ ρθη βού δησιπαάοσγίθη ρϑίππαάθη ππᾶ 

ἄοοι Εἶν πηοάθγηθ ΗΘΥΔΌΆΒΡΘΌΘΥ 80 ραΐ 8415 πίοῃί νου δηάθῃ 86ῖη Κὅμηθηῃ. 

αοἰδηρ τπαΐν οἷο Ἐπηθηδίϊομ, νη 6 αἴθ πϑιθύθη ἀυβράθθῃ, α16 16ἢ ΖῸΓ 

Ηδηᾶ μιδίῖθ, πίοιίβ τυββίθη, 50 ΒΟ Ώ]0ΒΒ ἸΘἢ ΘΌΘη Ὠΐθγδθβ, ἄΔ85 ΝΙθιηδηᾶ 

νΟΥ τηἷν δ ἀϊ686106 νΟΥΔ] 16 γᾶ γ. 850 ΔΙῚ ἀθῃῃ τθῖπθ ἀδιηϑιρο 1,1ΘΓαατγ- 

Θμ 188 Θ'ὴ6 τϑορῦ ἀπγο] ] δέ παϊρο παπᾶ θα ΖΘ ἰοὴ ἀΐθβθῃ Δ Π]888 ΡΌΓΏΘ 

ἘΠῚ Ζ ΘΙ ΘΥΚΘΩ, 4888 τηϑίηθ Αἰῃϑίθβθο ζὰ Υ, ὅδ, 6 νοὴ 8δοοῦβ (ηδοὴ ΑΙ Ομ 5 

ΑἸρδθο ἴῃ ᾿ϑίζίου ΑὉΓ]Άρ'6), ΘΌΘΏ80 τηϑῖη Ν᾽ ουβοῦϊαρ ΥἹ,8ὅ, 1ὅ δ1τι5 ἄθιῃ τέ ἀθγ 

ΒΟ] ομίογοη Ηδημαβο ΣΙ  Θη ἔδι1116 γέ σὰ σον θηθη, Βοῆο νοη ΒΘ ΒΙκθ νου- 

ὙΥΘΡῬ ΘΠΟΙΩΙΏΘΩ τγ8 7, ρ] οἱ σν 16 ἀθ0γ80106 ἀξ8 γοη τὶν ἂὰ8 ἄθπι ΊΠΔΟΡΟΙΘΏ 818 

ΘῃΠΟΙΏΏΘΩΘ πρώτων Βἰδίΐ πρῶτον (Υ͂Ι, 67, 8) Ὀογοὶθ νου αὐμϑὺ απ ΘΌΘΏΒΟ 

ἅϊο ΕΙΟΒΕρΙκοῖῦ θυ ΤΠ] ου] θίθσγαπρ' ἴθ ΥἹ, 7δὅ 8---9 δηροζυθὶο]ξ, ΔΌΘΥ α10 

[6116 ἱπ Δηάθγοσ (ἰ0ἢ ἄθηϊζο, τηΐϊμᾶθῦ ἀρογζθαρομᾶος 6186) Ζζὰ οτᾶ- 

ὭΘῺ ψουβασῃὺ Ὠδαίΐο. ΕΘηΒΟ ὕρουβδὴ ἰΘἢ 68, ἀδ588 βΒοῆοῃῃ 9840. ΟἼὝΟΠΟΥ ἀϊθ 

Ἐποδίηθι νοι ΥἹΊ, 98 4---6 Ὀοχνυνοῖο] ἡ απα 4885 164 Θη8}}5 ΚΊὶθροχὶ (ννθ μη 

πϊοπῚ δοθῇ ΑΠΑΘΓΘ) ΥΟΥ τὴΐγ αἴθ {ΠΠη8]Ὀ 8 υῖκοῖῦ 465 ρου) θίογίθῃ Το χίθβ 

ἴῃ Υ͂, δὅ2, 1 ογκδηπέ πὑπὰ σζὰὰ Μιηάοβίθη 1 ΠΟ ΟΣ Ὑ͵ οἷ86 Ζὰ Ὀοϑυϊοὶ- 

ρθη σϑυβαοῃξ μα (βίθῃθ Ηθύπιθβ ΥἹ 484). ΜΊος νοὶ ἀθγαυίζϑθη 9χ- 

ΒΘΗΘη ἔγοὶ χὰ μα]ίθῃ, ἰδ τοῖν ΑὨρθβϑιοῃΐβ ἀοὺ Τὺ ο ΒΘ θΑΥ οὶ ᾿πΒ θβοι- 

ἄογο θυ Αἀνθυβαγίθῃ.-"ἠουαίαν, ἅθ8. Μϑηρ6]5 δἰ πϑὺ ὨΘΌΘΥΘΙ Αὐβραθθ ΟὈΠὶ 

ὩΟΪΒ νϑυϊοῦση ὑπαὶ ἀΟΥΓ ἴῃ αἴθδθῃ Βοίγδοῃν πϑηὶρ Ζυ] δ ρΊ] ἤθη Β6- 

Βο δ θη ἢμο1 ἀθν Αι ἰθίπ ΒΟ μθη ΑἸβρᾶθθ δῦ ἢ αἰ θβυη8] ΒΟ νυ] 10} νο] βίδ πᾶϊρ 
σοϊαηρθῃ. 



60 αἰ ΟΡ ΘΥΖ, [584] 

68 ΒΠ4 ΔΒΗΔΏΙΩΒΙΟα ὕοῦρᾶ ἀ(θ5 ΕὙΔρΡΘΩΒ, ΕΌΣΒΟΠΘηΒ, ΝΙΟΜί- 

ὙΠ ΊΒΒ6η8, 616 τηἱῦ ἀογαγροη Ασοαβαῦν θη νου θη Θυβο ΒΘ ΙΠθ ΙΗ. 
Ἐλπ6 ἀ6ν τῃηϑυϊευγ γαϊρβίθῃ ύθ! ]θῃ ὉΠΒΘΓΘ8 ΥΥ̓ΘΥΪΚΘΒ, 616 ὍΠ8 

πῃ 416 {Πθο]ορίβοβοη Απβιοβίθῃ 408 Οἰθβοβι βοῆγο θυ 8 ἀθ ἢ 
1οἰβίθη ἀπα ἀρογγαβοβοηάβίθη ΒΟ Κ ογησί, 18Ρ ΠΟΘ νοη 
οἶμον ΚΙοίηθη ᾿η οι ΡοΙδίοσιβομθη Ζυϊμαί σὰ Ὀοίγοιθη, 416 ἀθῃ ἴτὴ 
δ τῖροι (τγὰβ δύο ίθιπ βδρθη τη80) ΒΟΠΠΘΏΒΘΙΙΘη (ἀράδηκθη 
ἴῃ ὈΘαδαον βίου ὙΥ οῖ5δ6. σου κοὶῦ μαΐ. Ζυγ6Ὶ νουηθῆτηθ ρδτι- 
ἰδοὺ, Β.}8 πὰ ρουίῃϊαβ, μϑίίθη 5816} 818 Τγϑι Προ ΟΡΕΟΥ 
ἀδγροθοίθη, απ ἄθῃ θἰϑίμαὶβ δὴ ἄθη ΑὈροβδηαίθῃ ἀθβ Π 8.185 
γψουὰι θίθῃ ΕὟὙΘνΟΪ ἴἤτοβ ΝΌΪΚΟΒ σὰ βάθη αηα 80ὸ δῃα] ἢ α16 
ὉΠ8]8851ρ; ἰου νυ κοπαθ μῆνις ἀ65. ΤΑ ΠΥ 1ο05, 468 ΑΒΠΒΘΥΥΝ ἀΘΥ 

Ἰλοθαδιμοπίβοῆοη Ηθγοΐάθ, σὰ Ὀθβομμροα. ΧΟΥ͂ΧΘΒ οἰροσίθ 
816} ἀΔ8 δ ΠΠΟΡΙ͂ΘΥ ΔΗ ΖΆΠΘχηΘη πα 80 616 ΡΑΥΡΔΠΘΥ ΟῚ ἸὮΤΟΓ 
ΘΟ] ἃ πα ἀθγθῃ πδο νυ  κοηάον Αἰγαΐθ σὰ οὐὔβθη, ΑἸ]οη ἀϊ6 
ὅθ 6 θμον ΜδηπΟΥ δου] θη πὴ χυγοιΐθη ϑῆγθ (65. Ῥϑ]Οροῃηθβι- 
Βοθη Κυϊορθθ, ἰὴ ΕὌΙ]ρο ἀθ8. ψουγίῃβ ἀθβ {γδκιβοῆθη Κα η!]ρ8 
ΘΙ ΑΙ Κοθ, ἀΟΥ 8516 δὴ ἀ16 ΑἰβθηοΣ δυβιοίοσίθ, νοη ἀν Ηδπα (6Υ 

ἰοὐσίθυθῃ ἄἀθῃ Βοβοη νοπ ἰἤγοη Ν᾽ ἄΐοσῃ ογβίσοίθῃ Ορίοσίοα. ΗϊοΥ 
φοὶσὺ 810}, 8ὸ γτυῦ Ηρογοαοί ἃ8, ἀδ8 ὑῃνθυϊθηηθαγο ὙΥ δἰΐθῃ 
ἄδν βίταΐθπάθη Οοὐπμοιι ! ΕἘσ’ ἀπίουβομοιάθί βγη] ἢ ἴθ ἄἀθν Ο6- 
ΒδΙ τ Π 610 αΙΘΒ6Ὶ γουρὅηρθ ΘΙ ΠΘῺ ΟΡ ΘΥΒΒΘΙΡΙΊΔΒΒ6η. πϑίλν] 1 ἢ 6 
ἀπ οἴπθη (16 ΘΓ τηθ]η) ΖυγΘῚ [6105 ἄροσ αὐ γ !ο 6ὴ ΤΉΘΙ.. 
0 1Ά᾽6 σόν ποθ (ἀογθομρκοιῖ, ἀ16 Κοίμθη ΕὟΘν οὶ ἀηροδμπί 888, 
σαν Ἰπἢπὴ 8418 δἷη Βοβίδπανμθι ἀδθν παιάν! 6 η Ογάπαπρ 
ἀον ΠΙηρΡ6, 80 Β6ἢγ, αδ85 ΘΓ 5100}: νουσυπάογί ἔγαρσί, νγὰβ ἄβθπῃ 
ἄθῃ Αἰμθποσι 815 Επίρο! δὰν 16. ρ]θίομθ Μιββοίμαί ΤΠ]ημονσϑα- 

ομθ5 σὰ ΤΏ] νγ΄. (ΤΙ, 188). ΟἸοιοινιθ ὁ5. ἀδὰ ΟΥθοθθη 
ἴῃ ΒΒ Πομθη ΕἌ]Π]Θη ΠΣ ΨὙΜ1Ὶ6 οἷηθ ἡδύν! 6 ἀπ ἀμνθυιηθι 10 ῃ6 
νυ ιγΚυηρ ἀον [Π0Ὀ 6] Π80 οΥβομοίηΐ, 4888 ἅ16 Ορίου πιοδὶ ρο] ρθη, 
(6. 184), ἀδ85. 416 Εσδαθη, α16 Ηθογάθῃ, 488 1,δηα βϑὶ δύ β61}6 

ΕΥΘΟΒ Δ κοὶῦ οἰ ἀδββί, 8ο βπᾶάθί δοθῇ ἀηβοὺ ΗἸβΙΟΤΙΚΟΙ 685. (ΠΣ 

τϑοδὺ ἀπὰ πδύλν! ο΄ (τὸ δύκαιον οὕτω ἔφερε), 4888 ΘΓ ΖΟΥΏ 4168 
ΤΑΙ ὈΪῸΒ. ποδί σὰ σμθ Κϑιῃ, 686 οσ βίῃ Ορίθ. ροΐογα θυ 
μαίίθ, απ ἀθβρ θίομθη, αἋ885 δὲ ΒΟ, Ὧἀ8' 65. δίπθῃ 8ὴ ,Βοίθῃ" 

Ὀορδαηρθηθη ΕὟΘΥΘΙ] Ζὰ γϑσμθηῃ ρα], σιθᾶθ δυΐ (Βοίθῃς δῃίυά. 
ΑΙ]οῖη, ἀ888 ἀἴθβ ρσουσϑδᾶβθ ἀ16 ϑὅδῃπθ ἸΘΏΘΥ Ζγοὶ ΜΙ δηΠΟΡ γΔΓΘΏ, 

αἴθ οὔπο ἄθιῃ Οἰθβομίθομε ἀν Ἠθγοὶάθ δηζυρθῃιθη, ἔχοι Πρ; 
ἄρῃ Ορίοτγιοα σοβαοιῦ μαίίθη, 885 ἀ16 ραγίδπου ΘΌΘῃ 5816, ΝΊΚΟΪΔΒ 



[885] Ἠογοδοίοίβομθ Βύπάϊοῃ Π. 61 

ππα Απογιβίοβ, 818, Βοίθης ἡϑοῖ Αβῖθῃ βδπαΐθῃ, 4888 ἀθὺ ΤγΔΚου- 

Ἰκὅπ!ρ' ψ θα ο. ΘΌΘΩ 816 δὴ ἄθῃ ΕθΙπα νοϑυτιθῖ --ο ἀδηῖη, 4855 8116 
αἀἴθβθ Ζὰ β8η2 δΔηάθγθη ΖΘΟΚΘΗ ὉΠ θυ ΠΟΙ ΘΠ Θἢ ΤΏ ΘΏΒΟΒ]ΙΟ ΘΗ 
ΝΠ ΘΑΒΒδπα]πηροη 516} 418 ΟἸΙθαθν ἴῃ ἀ6ν Κοίϊθ 468. σι ΘΠ θη 
δέγδίρουι ομοβ ΟΥ̓ ΊΘΒ6η, 1η ἀἸθβθῖὴ γα υΌΆΥ θη ΖαΒδιητηθπίγθθη 
(τὸ δὲ συμπεσεῖν), 1π ἀἴθδοῦ ἄρον 416 Μδββθῃ Κυπβί- ἀπά ρ]δηνο θη 
γογδηβίδιὰπρ' πἰτητηΐ ἀ6ν ρἸ δα ΙρῸ δίηη 465 Οθβο ΟΠ ΒΟ ΘΙ ΘΒ 
ἄθῃ ΕἾΠΡΟΣ ἀθν ουβθμαηρέ 8ο ἀθυ 16 ὙγΔ Ἐν Ὑ716 ΔῸΣ ἴῃ ὙΘΠΙΡΘΏ 
δΏάογοι ΒΘρορθηΒοιΐθηῃ (τοῦτό μοι ἐν τοῖσι θειότατον φαίνεται γενέσθαι). 

(Δίδῃ σνϑυρίθιομβθ ἄθῃ νϑινδπμαΐθη, θη δο Βομ υ ΟΠΘΥΘα 
᾿Αὐυβάχυοϊκ Ὀ61 ΒΠΗ]Π] ἤθη ΑἸ]888 ΓΧ, 100: δῆλα δὴ πολλοῖσι τεχμη- 

οἰοισί ἐστι τὰ θεῖα τῶν πρηγμάτων, εἰ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ἡμέρης συμ- 

πίπτοντος 80, ΖΥΥΘΙΓ6]105 τ ΟΠ Πρ, ΒΘ 8Κ6] χτέ.) Τ]πᾶ βὸ ἔδβϑί δὲ 
ἄθμη ΒΟΒ] 16 Β8116}} (1, 1817, 20) βοίπθη ΟἸδα θη 81 6 ἀῃτη [6] ΡΘΓΘΒ 
ΔΌΒΙΟΒ ΠΙΟμο5. ΕΠΠρτοι θη ον Οοἰοιῦ ἢ θη Αὐβγυ Ζυβδιητηθῃ : 
δῆλον 1 ὧν μοι, ὅτι θεῖον τὸ πρῆγμα ἐγένετο. (1)᾽1686 νον 10 ῃ6 

ὙΥοτίβίθ!ὰηρ, βίας ἐγένετο τὸ πρῆγμα, Ὀϊοίοῃ ΑΓ υπᾶ  ἅ41.) -- 

16 πυμιηθὴῦν ἐο]ροηάθῃ δήονγία ἐχ τῆς μήνιος ΔΌΘΥ ΠΡΟ ἸΟἢ 8]8 

οἴῃ βιππδίσσθηθβ, ἄθη Οδάδηϊοη ουπα]οῖ νογάθυθθπάθβ Επη- 
ΒΟΒΙΘΌΒ6Ι; ἀἄθηπ ποδί ἀοΥΓ οὐδὲ ὑθηῖρο ΖΘ] 6 η νου Υ (διὰ τὴν 
μῆνιν) δυ μπία Ζοῦῃ ἄρ ΤΑΙ ΠΥ ΐοΒ, 46. ἀπδθύθη Αὐΐοῦ Υἱθ]- 
ΤΠΘὮΡ 818 66 Αἱ γσοὴῦ Ναδίαυυγαίς ρος, Καπη ᾿ἢτη 818 88 
8] τ ]βϑοηάθ ἀπ δ᾽] νουτηῦροηαθ, θυ Βϑγθομηθηρ Βροίθηαθ, 
ΤΊΘΏΒΟΒΠΟΒα ῬΙἅπα πα ΑὉΒιομύθη 1ῃ βθῖθη Π)1θηϑῦ ΖΦ ΏΡΘΠαΘθ, 
βίγδίδηἀθ πα σδομβοηάθ ῬΥΠΟΙΡ οὐβοβθῖηθη, ἀθββθη ΥΥ δἰΐθῃ δ. 
[16 Ὁ οαγιγομίοπα θουγυπάογί. 

θη Οτδ κθίβρυυοι. σὸρ ἀοὺ ἢ δΙσούπθῃ Μδυογί ἀθαϊοίθῃ 
8 ΉΟ 86 ἃ]ΐογο 1 Θαΐ δὰ α16 Δίμ θη θοῦ ΑΚΥΟΡΟΙΪΙΒ, ἡ γὰρ ἀχρό- 
πολις τὸ πάλαι τῶν ᾿Αθηνέων ῥηχῷ ἐπέφραχτο' οἱ μὲν δὴ [κατὰ τὸν φραγμὸν] 

συνεβάλλοντο τοῦτό τὸ ξύλινον τεῖχος εἶναι (ὙΠ, 142). ΜῈὶΡ νγϑηϊρβίθηβ 
ουβοβοίην ἀϊθβθ Αἰμοίθβα Ὁπρίθίοἢ ΘΠΙΡΟΙ ρου ἴβαιη 8418. ἀ16 

Τη ουργθίδ ἢ Β]ς ἀπηβίθ, ὑγθίο μα ΒΊΟΥ δίθιη σὰν Απυγοπάσηρ; Ὀτϊηρύ: 
ΙΘΒ6Υ Αὐδβάγπο]ς, δόϊσογπα ἥδιον, 6216 }8}6 Β10} δαΐ α16 
Ὀπισάππυπρι. (Κτιᾶρον ἀπὰ ΑὈΙΟΒΓ ψνο] θὰ ἢὰγ χατά {Π|0 68). 

1 Ὁ]16 Ἰοἰομίθ Αμδκοϊα 16 ογκΙ ἅτε βίοι νο] ϑιδηπᾶϊρ δὰ ἀον αϑιι ἀ μβρθυθριπν 

ἀθ8. ον βίθ θυ. ΟΣ αἴ θ86 106 τηϊοιρβπαθρί, τη ἴϑϑίθ 68 ἔδβὺ νϑύναῃ- 

ἀου!ο πάθῃ, γθῆπ ἄθυβθὶρο παλὺ ΚαΠ]οΥ ἀπᾶ ΚΑΙίου Οὐσυθοίμϑὶς ροβαρὶ 

μϑτι6: τὸ δὲ συμπεσεῖν --- τεχμήριόν μοι χτέ. 
ὄ 
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Ζνοὶ Ζ6}]θη βρϑϊου οἰ 65: τοὺς ὧν δὴ τὰς νέας λέγοντας εἶναι 

τὸ ξύλινον τεῖχος. 

ΨΠ, 148 ἢ. βοῦγειθα 1οἢ τὸ δὲ σύμπαν εἶπαι (βίαι εἶναι). 
Ῥθηη ἀϊ6 ΠῸΣ ΠΙΘΙΓ Θυβο οί μθη66 Ῥῆγαβα, ἴῃ ἄθγοη Αὐυΐίλβδυπρ; 
ἀ16 ἘΕΙΑΤΟΡ σοὶ δαβοί απο ρΘμθη (νρὶ]. Ζ. Β. Καβηθυ᾿ Β 
ΠΑ αρτ Ποἢ πἀπχιὄρ!οηθ Αὐβ]θριηρ : ,ΒΌΙΩΤΩΔΙΩ ΤΘῚ ἴῃ 60 ΥΘΙΣ 
ϑι  Ὀδη 2), 1ἅββι Β:0 ἢ ἀυτοι Καὶ πμου]ϑὶ συϊγοβθηθ Απϑ]ορίθῃ βι ίΖθῃ, 
ἀα ἀϊ6 δοἰκαηηίθη οι θἰπάσπηρθῃ τὸ νῦν εἶναι, τὴν πρώτην εἶναι, 
ἑχὼν εἶναι, κατὰ τοῦτο εἶναι ἀυσομδὺὰβ οἰ βου Κοπας Κταῖ 
Ὀαοβιίζθῃ (τ ]. Αβὺ Ἰοχ. ρὶαι. 1, 025 οάδϑὺ ϑ͵οῦγθθ δᾶν. 25). [)6. 
ΟΘαἀδηἸκοασυβϑιητη πηδηρ Βοίβομί ΒΙΘΓ σ] ΘΙ ΘΓ οἴπθη Αὐβάτθοκ᾽ 
16 ὡς συλλήβδην εἰπεῖν, ἑνὶ δὲ ἔπεϊ συλλαβόντα εἰπεῖν (ἀ168 ΠῚ, 

82, 6) ἃ. ἀρ]. Ναῃῃ ἰοβθὴ σὶρ ΠῚ, 91 [η.: τὸ δὲ σύμπαν εἰπεῖν, ραγδάθ 
0 Ὀ61 ΤὨυογά. 1, 188 χαὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν. ἘΘΥΠΘΙ Πδί σϑηδαὰ 
ἀϊθβ6 106 ΟοΥτυρίεὶ ΥἹ, 851, 22 (γο τοὶνῦρ ΑΡΙομὶ Ζυνουρθκοστηθῃ 

180) ἴῃ ἄον ῬΉγαβα τὸ θέλει τὸ ἔπος εἶπαι βίαι ροίαπάθῃ (νρ]. δθι π᾿ Β 
Ζυβδιητηθηβίθ ὰηρ σὰ ὙἼΠ,, 162); υμα σγθθῃ ΘΠα]Π10ἢ} 416 ΕΌΓΤΩ 
εἶπαι ἴῃ ἄθηῃ Ηδηἀβο ν  ἴθη Βο]ίθηου θορορποὶ ---- 416 816 16 ἀοοἢ 
ταϊταπίον, τὶ ΙΗ, 188, 14 οἀον ΙΠ, 118, 13, ἔδβύ δι πβατηταϊρ 
ἀδυριθίθη (ρ]θῖοἢ ἀαγδυΐ Ζ. 16 συὰ Μιπάδβίθη 5Ε, υπα Υ Ζὰ εἶπε 

θη βίθ}}1) ---- 80 τποοηΐθ 816 Θῦθῃ ἄδυτα ΠΠΡΌΏΡΘη ΨΟΓΔΆΪΔΒΒΘΗ 
(8. ἀμβοῦο Εγόσίοσυηρ σὰ 1, 81 1.) 

ΝΠ, 220, 12: ταύτη χαὶ μᾶλλον τῇ Ὑνώμῃ πλεῖστός εἰμι. --- 

Ὑ διοἰκθμδουβ νΟυΒΟΒΪαρ, πδοὴ ἀἋ6Γ Απμπδϊορίθ νοὶ 1, 120, 14: 
χαὶ αὑτὸς ὦ Μάγοι ταύτῃ πλεῖστος γνώμην εἰμί, δαο ἢ 6 ἄθῃ Αο- 
ΟΌΒΘΙΝ τηὖ ΟὐΘΥ οὔηθ ΑΥἙΚΟΙ δὰ (8616 468 Ταῦνβ Ζὰ βϑίζθῃ, 

μᾶϊτι6 νἱ6] 1 ον ἀρθουΖθαροηαον ρον κί, τγᾶγο ᾿ηδῃ Β10 ἢ ἋΘΓ [ἢ 
ἀογαυίσοη ΕἌΠΘη ἔδβὲ ταὶ ον Ξθθγ ΚΘ οἰμθβ Ναίαγρθβδίζθβ νγ8]- 
ἰάθη ΑΒ] ΠΡ ηρΒ- ΤΌ Πα ΘΖ μονγαββῦ σουγοβθη. Νίδη νϑυρ]θΙοἢ6 

α16 1οβαῦὶ ἀοσ ΑἸαΐπα: τῇ γνώμη, δύσῃ δὴ Ἃ(δἦ. ΖΘ ρ ΘΠ ΔΏΠ- 
ἴθῃ δί6}16 ; ἀββρθιομθη α16 Βδηἀβου ΠΟ 86 Τ]6ὈΘΥ] ]οἔοσαπρ; νοῃ 
ΘΌΡΒΟΟΙ. ῬΒΠοοί. 1448: χἀγὼ γνώμῃ ταύτῃ τίθεμαι, ΟὐοΥ ΑτΊ- 
Βίορῃ. Εοο]θβ. 6ὅ8: χἀγὼ ταύτην γνώμην τίθεμαι, ΒοΙά6 Μα4]6 Παί 

ΤΟᾺΡ 448 8161 ταὔὕρ]ομθ γνώμην ταύτῃ πα ταύτῃ γνώμην ΒοΙρθ- 
5.611. δ. 16 ουβοβδρἔοπαο Εὐγόσίθγαηρ; 468 ἀΘροθηδβίδηθβ θ6ὶ ΒοῃϊίΖ, 
»Βοιγᾶρβ Ζὰν ΕΚ] γαπρ' 465 ΘΟρμΟΚ]6β. Ο1θη, 1856), 1, 66 ---68. 
Ζὰ ἀδῃ ἀδβ}]θβὺ δῃρϑῆισίθη 6100] Βόμθη ΥΥ μά απιρϑη ἰβύ ΠΟῸἢ Βϊη- 
Ζζαζυϊάροι Ρ]αίο ΤΊ δδοί. 202 Ο: ἀρέσχει οὖν σε καὶ τίθεσαι ταύτη 
(Βο. ψῆφον οὐδ᾽ γνώμην), --- οἷπα δίθι]6, δὴ ὙγΘΙΟΒΘΙ 86] ΒΔΙΏΔΘΥ 



[5681] Ἡοτοδοξοίβοιο ϑὲπᾶϊοη Π. 00 Ἕ 

Ὕγοῖ86. δύο δία!  δυχη᾿ ΒΒ σου γι ομ ον (ΟἸτ ἴδ 5.5 δῖροπα 
νου υρθηί, ἀθβριϑίομθα Αβίδβ ἰοχῖο. Ῥ]δίομὶ ουχα.ἷ 

ΝΙΙ, 281 βη.: οὕτω ὧν [περὶ] καχολογίης τῆς ἐς Δημάρητον, 

ἐόντος ἐμοῦ ξείνου πέρι, ἔχεσθαί τινα τοῦ λοιποῦ χελεύω. 1916 συμ οΥ 
Κυδῦβο Βοάδυγθιβα οηἰβίδιασηξ πὰ} θη 5 ν αμβοῖ, Καίηθη Βτο- 

Βδ1ὴ Ὸ ἀοὺ [766] ϑἴθυαηρ ἋΣ Ζυγοϊΐοθ ΗδΔΗ ΒΟΥ ΘΠΟΙΆΒ88 
αηΐον ἄρῃ ΤΊβοῖ [Δ]|]6 0 σὰ ἰᾶββθη. 216 ἐγ] 6, σου Κυΐροῦ 
δαορίιτίο, 1μοθαγὶ ἔχεσθαι (ἢ ΝΕ, ποδί ἴῃ Β 8]]6η [) 80}106 πιοιαί 
ΔΏΡΘΠΟΙΏΙΊΘΗ ΘΓ Θη, περιέχεσθαι νᾶ} ἀπά ὉΠῸΡ ἀπνογβίβηα]οῇ :; 
80 ΚΆΤΩ 68 ἄθῃῃ Ζὰ ᾿θ πον Καὶ Πβοθθη ΜΠΒΒρορυγ ! ΤΊΘΙΟΥ ΘΙπη ᾶρ6 
ἀΡΥΊΡΘῊΒ ἴῃ θη 5  ουνγθιβαηρ δυῦ ΥἼΠΙ, {1 ὅπ. ἀντιλογίης χρησμῶν 
πέρι, ὙΥΘΏΠ 516 ὈΟΒδρθη 5016, 4885 ὨΙΟΥ͂ ψγ|6 ἀογί 416 Ηδπα Θ᾽ Π68Β 

ἘΒΙΒΟΠΟῚΒ5 ρονγαι θὲ μδί. Απροβιομίθ ἀθν ᾿ῳδηρτααίῇ ἸΘαοοἢ, 416 ἀ6Γ 
πουρδία Ηδγοαοί- Πουδυβροθοῦ ρορθη Ἶθη6 νοι Κυΐρου δβρθβομῖθ- 
ἄθμθη Αρβοβπῖίο: ΥΠΙ, 258, ΝΠΠ, 11, ΙΧ, 88---84 δὴ ἀδη Τρ; 

Ἰοερσί, 11} ΙΘἢ ΠΡ τηϑὶπ [ΠΟ υΖθυριηρ' ΔΌΒΒΡΥΘΟ ΘΗ, α888 ΔΟΥ 
Ἰοιχίροηδηπία Κυϊ ΚΟ Υ ἴτὰ αδϑηζΖθη 016 1π ΕΠ ΖΘ] θη ψο ΠΟΙ ΤΊ ῃ 
το ρ σϑυσί μοι: Πδΐ, αηα ἀδ85 416 485 μουν] ΟΘΒοΒ: Οβυγουῖς 
ϑογδάοζι βοβάπαθημαθη, {8 61}8 Ὁ] δα βιπηῖρθη, [ἢ.61}18. διρ βαρ θη. 
ἘΒΙΒΟΠαπρθη βοΒ]θαμιρβὺ δὰ ἀθιβ6] θη. Ζὰ ΘΕ ΓΘ 81πη4. ΑΘ ἢ 

Δ. ΘΙΠΘΙ Θηάθγθη ϑίθ!]6 ἰδὲ 416 ῬυΔΡΟΒΙΠοη. περί ἂὰ8Β ἄθιῃ Τοχίθ 
δαΒΖΆΒΟΒΙ]Ιοββθη, ΥΠ]1], 26 ἤη. ἴῃ ἀθῖὼ ϑαΐζθ : παπαὶ Μαρδόνιε, χοίους 
ἐπ’ ἄνδρας ἡμᾶς ἤγαγες, οἱ οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται ἀλλὰ 

περὶ ἀρετῆς. ΤΠ ΟὈΡΊ] ΘΙ οἢ αἴθ86 ψογριηάσηρ ΘΑΘΙ Β᾽Πη- ΠΟΘΝ 

Βρυδομ σι ατὶρ ἰδὲ (νυ 9]. Τπυογά. Ν, 101 : οὐ γὰρ περὶ ἀνδραγαθίας ὃ 
ἀγὼν χτέ.), 80 γιχα τὴ ἀΟΟἢ ἀδὲ Αὐἰογϊ(ϊ ἀοΥ ογβίθῃ Ηδπηα- 
ΒΟΥ δ μοΪάβ86 ΒΪρ 6 16ἰβίθῃ τη ΐββθηῃ (περὶ οτη. ΚΥΝῚ) ; Ζὰ ΟἸΘΒΟΥ 
γΥεπάσῃρ δϊοίθῃη ἀϊθ6 ουβθ ἀοὺ Βορβοκ θιβοβθη Ε]οκίτα 1491--- 
1492 οἷπθ ρσϑῆϑὰ ζΖυϊγοβθηᾶθ Ῥδγ8116 16: λόγων γὰρ οὗ [| νῦν ἐστιν 
ἁγών, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. ἴττα ΙΘὮ πιομί, 80 ἰδὲ οἰηίρθ Ζ6,]6ῃ 
γΟΥΒΟΣ ἀδ85 ΥΥ οτῇ αἰεί οἰ ῃσιιβοίζθῃ ἀπὰ Ζὰ βοβγθιῦθη: οἱ δ᾽ εἶπον τῇς 

ἐλαίης τὸν (αἰεὶδ διδόμενον στέφανον. 2.6 η ΑὐΒί4}} ἀθββϑίθη Ὑ͵ουίθβ 

νοῦ ἀονβοίθθη ὅ1106 δαί ν᾽ δοΚοηδον (τιϊῦ ν ]] θὰ Ποία, τῖθ ἸΘἢ 

1 ἘΠῚ βοῦνοσ Ζζὰ ᾿ὅβοπᾶθβ ΕἈ{Π8601 οἱ ὑὴ8 ΕἰὈΥΙρΘΩΏΒ Π1ΘΥ αἷθ Γ,οβαγὲ ἂθσ 

ογβίθῃ Ηδηβο νυ θη ]δθβο δὰ (ὄχλος ἡδοὴ εἰμί ΚΓΨῈ). 801106 ἀαγίπ οἷῃ 
ταῖν μᾶλλον σὰ νογρίπἀθηᾶθβ πολλός βίθοκθη, ψθ]ομ685 ἀστοῖς πλεῖστος νογ- 

ἀγϑηρὶ νᾶ Αὐσῇ ἀογ Οοϊηραγδαῖῖν Ὀορορπθῦ ἴῃ ἀθυβο θη Βθᾶάθμηβασγέ Ὀοὶ 

1μποΐδη. Ὀθιποβίῃ. ϑποοιη. 8. 4: εἰ χαὶ πλείων εἰμὶ τὴν γνώμην (νοτδυΐ 

γ 4] θη ϑο᾽ νουνίθβθη ἢ). 
δὲ 
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ἄθηκο) ΤΡ, 162, 4 νουταυϊμοί: ἡ δὲ λαμβάνουσα τὸ (αἰεὶδ διδόμενον 

χαλὸν μὲν ἔφη χτέ. 

ΝΠ, ὅ8 ἴῃ. : --- χρόνῳ δ᾽ ἐχ τῶν ἀπόρων ἐφάνη δή τις ἔσοδος τοῖσι 
βαρβάροισι χτέ. Η]ΟΡ ἸΙαρί, ψϑηῃ τηῖο ἢ μι ῃΐ 4168 ἰδυβομῖ, 41 656 106 
γα] ΒΟ ΒΔ ὈΘην ου θ᾽ πηρ ΟΣ (νου ΞΦ υπὰ ΞἘ), νογιηῦρο 
ΘΙ ΚΠ, 180, 12 ἔσω, νχῖο ΟΠ ΓΟΥ ουκαπηίο, τη ἔξω οἄ ον Ὀ6ὶ 

ΘΌΡΒΟΚΙΘΒ Οδά. ΒΗ. 1488 (ΝϑιοΚ) προυσέλησαν ἴῃ προυξένησαν ψοΥ- 

νη 461} πψαγά. θη πο ηρ] θ᾽ οἢ ἴπη Εοροηάθηῃ 416 Ἐπ ἀθοκυηρ; 
πη Βοηδύσαπρ, οἰπθβ ἀμ θουγδοβίθῃ ΖιρϑηρΘΒ. ΖΓ ΑἸΚΤΟΡΟΙΒ. δὺ- 
ΖΆ ΗΠ γα, 80 Ἰζᾶπῃ 4168 ἀοοῦ πο ΐ τη} ΘΙ ΉΘΙ ρ8Πη2 γ ΒΟ ΒΘ ἀθῃ ἢ 
αδάδηκοη : ἀθν Βοίγοϊυηρ, ἀοὺ Βϑίρογου δὰ8Β ἀθὴ Νόίμθη υπᾶ 

Μουοροημοιίθη, ἀ16 βῖ6 τηρβαση Μ16 θη ὟΥ 811 οὐδϑὺ οἷπθ Βϑιη- 
ΤΏ6η46 Εἶ6886] ὑπηράθθῃ, ἴῃ ἀοΥ 686 νϑυβο;τα  Ζθη ὑγουάθῃ, Μ16 
65 ἀυγοῦ α16 ροροηνβτιρο Τ᾽ οχίροβίδὶ ρθβομιθῃΐ. Νίδηῃ νουρΊθ!οἘ 8 
ἀΔΒ υμτη {6108 Ψογδηρομθμαο: --- Ξέρξην ἐπὶ χρόνον συχνὸν ἀπο- 
οίησι ἐνέχεσθαι, οὐ δυνάμενόν σφεας ἕλεῖν τη ἀΘΥ ἀπ] 4] 166 ῃ 
Απνγοπάσμρ ἀθββ θη Αὐβαγθοῖκβ ΙΝ, 48, 22: τὸ πλοῖον τὸ πρόσω 
οὗ δυνατὸν ἔτι εἶναι προβαίνειν ἀλλ᾽ ἐνίσχεσθαι, ΟὐδΓ ταύ ἄθῃ γ6- 

γδηαΐοη θη: ΓΝ, 151 1ῃ.: τέλος Δαρεῖός τε ἐν ἀπορίῃσι εἴχετο 

απ 1, 100 ἤη.: Κῦρος δὲ ἀπορίῃσι ἐνείχετο χρόνου τε ἐγγινομένου 
συγνοῦ ἀνωτέρω τε οὐδὲν τῶν πρηγμάτων προχοπτομένων ---- (Δ 0} 1, 24 

8 : ἀπειληθέντα δὲ τὸν ᾿Αρίονα ἐς ἀπορίην). Μ|Ρ ἄθιη νῸΠ ᾿ῺΒ ΥΘΙ- 

τη ποίθῃ : --- ἐχ τῶν ἀπόρων ἐφάνη δή τις ἔξοδος χτέ. γοΥρ] ΘΙ Οἢ 6 

τΆ8 ἢ ὉΡΟΥ ΕλαΡ. Ηοϊθη. 1022 (Ναας): αὑτοὶ μὲν οὖν τιν᾽ ἔξοδόν γ᾽ 
εὑρίσχετε (ΞΞ μηχανὴν σωτηρίας 1084) οὐδτ δοι ΑΘβοῦγυ]. Ῥγοιημθίῃ.. 
59 (θ 114.) : δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρους. 

ΥΠΠ, 88, 24 Εἴ ρΙαῦθα τοῦ, ψ16 Το]σὲ βου θη Ζὰ τη ϊββθῃ: ---- 
προηγόρευε εὖ ἔχοντα μὲν ἐχ πάντων Θεμιστοχλέης. τὰ δὲ ἔπεα ἦν πάντα 

(τὰ) χρέσσω τοῖσι ἥσσοσι ἀντιτιθέμενα, ὅσα [δὴ]! ἐν ἀνθρώπου φύσι χαὶ 

χαταστάσι ἐγγίνεται᾽ παραινέσας δὴ τούτων τὰ χρέσσω αἱρέεσθχι χτέ. 

1. ῖ6, νοῃ ἀδθὺ ζιγοϊΐθῃ Ἠδπα 408 Μϑαϊΐϊοθιβ ΔΡρθβθῆθη, δἰ μϑε αστηῖρο {Π0Ὀ6Γ- 

᾿ιϑέοσαηρ ἀογ Ηδηαβου θη Ὀἱοίθι μῖοὺ δέ, 488 8118 [8] Βοῦϑυ Αὐ δββιιηρ ἀθ5 

Ζυβδιη τ ΘΠ ἢ ΔΠΡΘΒ ΘΗ ΒΡΥΠΏΡΘΗ Βο θηξ ἀπα τι] ὈΘΒΒΟΥ ρου! ρὲ 418 νοὺ- 

δηογὺ γα. 1248 δή ἡϑοῖι παραινέσας ΔΌΘΥ ταὶϊΐ ἄθτῃ Ῥαϑββίοῃ. υπᾶ ΕἸοσθηΐ. 

ἰὴ δέ χὰ νου δ αθ1]η υπᾶ Πἰογάσσοῃ ἀδ8 θὴρ ουρυαπᾶθηθ σὰ ὑγθηηθῃ, 

Βομθὶπΐ οί ποβνθρθ γϑ  ]1Οἢ. τὰ πο πάντα Βοίζί, υυὶθ 10} πδορέγα ΘΟ ἢ 
Β086, ΔΌΟΙ ὨΟΌΓΘΘ οἷῃ (δᾶάνογβ. 41), Ἃοσ τὼ Ὀθοτίροη ἀϊθ 516116 τ θη θ8 

ἘΥΔΟΒέΘηΒ ποδὶ τἱομ τρ νογβίδη θη ἢδί. 



[88 9] Ἡοτοδοίοίβοιο Βέαάίθη 11, 1 

δι [88] ἀθγ δαθ δ] αθίθ ἀ16 δυβοβὄρἔέαπαθ αδροηίθου- 
βίβΠὰπρ' 4116 ὈΘΒΒΌΓΘη ἀπά 4116 Βο ομίθγθη Μοίϊνο, 416 δυῦ ἄθῃ 
Ζι [Ἀ5βθη θη Εὐ ΒΟ] 55 ΘΙ ΖΌν ΚΘ ἢ νου βίθη. Ζαμι ὈΘΒΒΘΥΘΏ 

γε υβίπ Π188 ἀθ. νἹ 6 86} (ἢ νοὶ ΒΔῊ]ΊΠΒοΉ, ἀ6. οἷπ αἰεὶ ΟΣ 
αἱρέεσθαι Θ᾽ ΠΒοΒ!ΘΌ6ῃ σὰ συ ]6ῃ ΒΟ ϑ᾽) πο μΐ τἱομρ ροαθαϊοίθῃ 
γνηονί ἀϊθπί νἱϑ] θοῦ ἀ16 ΑἸ Βγαηρ οἴμοῦ ὈΙΒΠΘΙ ποδί Ρ6- 
ϑομίθίθη Ῥδγ8116186 δὰ8 Ποιμοβίμθηθ8: ἐν δὲ τῇ τῶν χαθημένων ὑμῶν 
᾿ἑγὸς ἑκάστου γνώμῃ φιλανθρωπία πρὸς φθόνον χαὶ δικαιοσύνη πρὸς χαχίαν 

χαὶ πάντα τὰ χρηστὰ πρὸς τὰ πονηρότατ᾽ ἀντιτάττεται. ὧν τοῖς βελτίοσι 

πειθόμενοι χτέ. (δάν. Ἰωορίϊη. 165 υπα 166). 
ΙΧ, 15, 16: ἐνθαῦτα δὲ τῶν Θηβαίων χαίπερ μηδιζόντων ἔχειρε 

τοὺς χώρους, οὔτι χατὰ ἔχθος αὐτῶν ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγχαίης μεγάλης ἐχόμενος 

ἔρυμά τε τῷ στρατοπέδῳ ποιήσασθαι, χαὶ ἣν συμβαλόντι οἱ μὴ ἐχβαίνῃ 

ὁχοῖόν τι ἐθέλοι, χρεσφύγετον (τωὐτὸ) τοῦτο ἐποιέετο. ΤΏ 1686 ΕΟ ΖΡ; 

ἀὐτῆθ βίο. Θὔπθ νγοϊίοσ Βϑβασυγουθαηρ, σοη 86] δὲ ϑιμρίβμ! θη. 
ΙΧ,11,10: --- ἐμήδιζον γὰρ δὴ σφόδρα χαὶ οὗτοι, οὐχ ἐχόντες ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 

ἀναγκαίης. Ῥ θη ὙΝΙαουβίηη ἀ1θβοὺ [Π6 ΣΙ Θ θυ ηρ, δΔη Β᾽Οἢ ἀπ ἴτὰ 

γοΥ δ] Π155 Ζατη ΟΥ̓Δ ρθη άθῃ (μοῦνοι δὲ Φωχέες οὐ συνεσέβαλον) 5ο- 
ὙΓΟἢ] 8158 Ζὰ ἀ6πι, νγὰβ ὁ. 81 ουζᾷ! ντρα, μα Ὀογοίβ ΘΟ ΤΙ ρ ΒΆΒΟΥ 
δορά γομα Βουνουροβοῦθη. ΘΟ. δὲ 416 Ἡθ]υσηρ 468 ΘΟΒΘάθηΒ 
ΒΙΟΒουΠΟἢ ΠΙΟΒύ ἴῃ ἀον ΤΊ ΡΌΠρ, γοη σφόδρα, ΒΟΠάΘΤῺ ἴῃ ἀ6Γ Β6- 

ΒΘΙΠρΠρ νῸΠ ἑχόντες Ζὰ βισῆθη: ἐμήδιζον γὰρ δὴ καὶ οὗτοι, οὗ 2 

σφόδρα ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγχαίης. ᾽γαΒ τηᾶπ ποίμροαγαηροῃ ἐπαΐ, 485 ρ6- 
ΒΟ ὐ ΘΌΘη το 1,8 5βιρ κοι, ΠΙομὐ ταῦ ΕΠ θυ. 80 Βϑιβδῦ 68 δῇ ὟἼΠ, 
112: Θεσσαλοὶ δὲ ὑπ᾽ ἀναγκαίης τὸ πρῶτον ἐμήδισαν, το ΙΓ ΥὮ]Π ΔΌΘΥ 

(114): Θεσσαλοὶ δὲ ἐρημωθέντες συμμάχων οὕτω δὴ ἐμήδισαν προθύμως, 

οὐδ᾽ ἔτι ἐνδοιαστῶς. --- ἾδαΒ ΝΥΌΠαΟΙ Δ06 1, 888 οἷῃ ρϑάβῃ! βου 
Οὐὐγτθοῖου. ἄθσ, 16 δ. ἀθῆκθϑῃ τηοομίθ, ἀπΖυγϑ σμθηά θη ἸορΊ ΒΟ 6 ἢ 

δίτθηρο 4168685 Οδρϑηβαίζθβ ἢ ΒΘΙΠΘΓ ὟΝ οἰβ8 ζὰ ΗΠ]}6 Και, σψοθοὶ 
65. ἴδτὰ ᾿θάοοῖ ο᾽ ΟΠ ΟΠΟΡ Ὑῆ οἰβθ πιομΐ σοίαπρθῃ ἰδ, δ [Π0- 

ΒΡ  ὨρΊΟΙ 6 (σφόδρα) σ8η2 πα »8. δ8 ἀθιὴ Τϑχίθ Ζζὰ νϑγάγϑηρθῃ. 

1. ΑΒ] Κυΐρου : Οδν τωὐτό οἢπθ ἐποιέετο 9 

2 16 ογηθι ΠρΒΡΑΥΚΘΙ νοῦ σφόδρα Θἰπζυβθούζθῃ, ΨΡΘΓ αὐδῇ ὩῸΥ ἀ168, 

ΘΙΩΡΙΔὮ] βοβοι ΤΟ Τοηη6 (Φοῦγχη. 468 βᾶν. 1817, Ρ". 99) γτηϊὺ ἄθιῃ Βϑιμοῦκθϑῃ: 

δ ἀθγηῖου ρϑββᾶρθ ρᾶγοῖξ 1π|π6}}101}0]10, 81 1 ὍΠ. ἢ Ἰμβόσο ρ88 ἴα πόρδίοη 

(οὐ); 18 ΓΘΒΒθι} ]δη66 ἀθ 8 οἱ ἀθ σ δυγὰ οδυβό 1 οἸἰββίοῃ : οὐ σφόδρα οβῦ, 

ἃ 16 Ἰοίίγθ, ποῖΐγσθ ρᾶᾷβ οδυοοῦρ, αὐἱ βιρηϊῆθ ὑγόβ-ρϑυ. ΌοΘἢ ἰδὲ 

ἄδιηϊέ σοᾶου ἀΐθο 3.161160 νογβίδη]οῦ ροιῃϑομί, ΠΟοΟὰ ἀϊθ Ἐπ βίῃ απρ ΘΓ 

Οοτταρίθὶ ἴῃ ρἸ Δα μαἴου ὙΥ οἰβθ γε ᾶσί, 



γ}) θοπρθτΣ. - [590] 

ΙΧ, 19, 24 βοβγθῖθα υπᾶ ἱπίθυρυμηρίγα τηδὴ Μγἱ6ὸ ἐοϊρί : 
Λεωνίδῃ δέ, τῷ με χελεύεις τιμωρῆσαι, φημὶ μεγάλως τετιμωρῆσθαι ψυ-- 

χῇσί γε (τε ἀϊ6 Ηδ8.) τῇσι τῶνδε ἀναριθμήτοισι τετίμηται χτὲ. Δ΄ 6Υ- 

ΟΠ ἀο ομοΣ  οἷβ6 ἈΔΌθη ἀϊ6 Ηδγδυβροθου, 80 ν᾽] Ἰοἢ βθῆθῃ 
Κϑηη, δὲ ἀον ρου! θίονίθη Εδδβυηρ 68. δαϊσθθ Κϑίηθη Απβίοββ 
σϑποιηιηθη, ἀ16 ΓΠΘογβοίζου. δίηρθρθη ἀ16 Ὑ ουἰπαπηρΒρδγαῖκαοὶ 
Θηίνγθάον Ἰρπουγί (θη), οἄθν ἀσγοι ἀθηπί ,πϑιηΐ, ΒΔ] ΏΒΟῈ 
ΒοΟρδΣ ἀυγοἢ (βαγοὶγό ]ἀογρορθρθη. ΕθΘηΒο δύ ΙΧ, 42, 22 ἀδ8 
γο ΝΕ ἀδγρθθοίθμθ τέ ἴῃ γέ Ζὰ γψϑυγϑηά θη: αὐτός γε Μαρδόνιος 
ἔλεγε (νρῇ. γα ΕἸΖ ἃ. ἃ. Ὁ. 128 πὰ 129 ζιυβαμπιηθηρθβίθ! δἰ.) 

ΙΧ, 82, 8: Παυσανίην ὧν ὁρέοντα κελεῦσαι τούς τε ἀρτοχόπους χαὶ 

τοὺς ὀψοποιοὺς χατὰ ταὐτὰ [χαθὼς] Μαρδονίῳ δεῖπνον παρασχευάζειν. 1) 88 

ἄδν Βογοδοίθιβοῃθῃ βϑργϑοβδ ἔγοπιάθ καθώς Βαῦθθῃ βοβϑᾶξοεσ, Βγθάονυ, 
ΥΘΙΠ ἴῃ γΘυΒΟ ΙΘάθηοσ Ατὶ σὰ οιμθηαΐγθη νϑυβαοῃί. ΒΔΌΒΙ ΟΠ ΘΓ 
Βοβϑιπί 65, 416 Ῥαγθκοὶ (αἴ ΑὈΙΘΒΙ) σὰ ΠΠ]Πρθη υπᾶ ἀ16 Ν᾽ δ πάπηρ' 
χατὰ ταὐτὰ Μαρδονίῳ 1ῃ ἀογ Ὀοκδηπίθη Ὀσδοδυ ]ορΊβομ θη ΥΥ̓ 6186 Ζὰ 
γνϑυβίθῃθη, ἴῃ ἀδΥ τηϑῃ δ᾽ ΟΠ ΘΙΉΘΙΙ δεῖπνον ὅμοιον Μαρδονίῳ 

οὔδι' χρεῖσσον Μαρδονίου Βργοομθη Κοηπίθ. Κρ]. Κυᾶρεν 48, 18,9; 
41, 21, ὅ υπᾷ 28, 7, ψοζὰ 5:0} Θῦθῃ δὺβ Ηδγοάοί ποοὶ β'8ὺ 

Μδηο 65. Ὀ Ιυηρθη [16886, ΜὙ116 Ζ. Β. ΙΝ, 406 ἴῃ. : χωρέων πασέων 

παρέχεται ἔθνεα ἀμαθέστατα οὔδΥ οὐδμαδ σοφώτατα πάντων ἐξεύρηται 

τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. (6}. ἀίο! ἀπβοῦ Εν ΚΙᾶσαπρ νοι ΠΙ, θὅ, 1ὅ, οἄον 

δίθιηβΒ ΝΟΒγΘΙΒα Ζὰ 1, 172 υἀπὰ "Π, 1271.) 
ΙΧ 94, 8: --- οἱ δὲ ᾿Απολλωνιῆται ἀπόρρητα ποιησάμενοι προέθεσαν 

τῶν ἀστῶν ἀνδράσι (τρισὶ) διαπρῆξαι. --- Εἴπο αυδηςδίνο ΒΘΒΏΤΩΤηΠΡ᾽ 

ἰδέ ΠΙΘΥ ΒΟΒΎΤΘΤΠΟἢ σὰ Θη Θἤσθη, ὑυϑθγοπα οἷηθ ρτὄββοσο Ζ8Ὠ] 
αἀυγοβ ἀθη ρϑβϑίαθη Βοσορ ἀονΡ Απροίθρθημϑιῦ ἀμνγδ ΒΟ 61 η- 
πο ροιιδομὺ πα ἀυγορβ ἄθη Εογίρδηρ ἀν ΕγΖϑῃ]αηρ (ἐλθόντες 
οἱ παρίζοντο απα οἱ δὲ πάρεδροι) δβϑροβο]οββθη τιχά. Ὑρ]. ΙΝ, 68 1η. 
τῶν μαντίων ἄνδρας τρεῖς οὐον ΝἼΠΙ, 188, 2---ὃ;: τῶν ἀστῶν αἱρετοὺς 

ἄνδρας τρεΐς ----. 

ΙΧ, 99, 14--- 15: ἐποίευν δὲ τούτου εἵνεχεν. ἵνα ἐχτὸς τοῦ 

στρατοπέδου ἔωσι. 6’ ἀυγο ἀ16 [{Ππνο] ἰδ ηα 1 ρ]κοῦ ἀπὰ Αθυτη- 
ΠΙοΒἰκοῖῦ ἀ65 Αὐβαγιοῖκβ ρ]θι ον ἀγχοῦ ἀ6η ρ᾽8Π2Ζ ΠΙΛΟΥΙΓΘη 
Θα ]οἰβυγθομβοὶ δι  Ἀ]Π1ρ6 δαί ουνγθῖβῦ 5108}: πιομῦ ΠῸῚ 418 νῦ]]1ρ; 
ΘΗ ΡΘΕΧΠ ΟΝ (Ζυν ΒΟ θη ὡς ἐπισταμένοισι δῆθεν μάλιστα τὴν χώρην πὰ 
τούτους μὲν Ἰώνων --- προεφυλάσσοντο οἱ Πέρσαι!), ΒΟΠΑΘΙῚ ΘΓ 

ὙΘΥΒΡΙΙΟΒύ δυο ἄθιη, νψὰβ ἂρ. 104 ροβαρὶ σιγὰ : ἐτάχθησαν 
μέν νυν ἐπὶ τοῦτο τὸ πρῆγμα οἱ Μιλήσιοι τούτου τε εἵνεχεν χαὶ ἵνα 



[5917 ; Ἡοτγοδούοίβομο ϑίπᾶϊθη 11. 13 

μὴ παρεόντες τῷ στρατοπέδῳ τι νεοχμὸν ποιέοιεν. ΙΟἢ Βι8]06 1ῃπ ΝΣ 

Θἴῆθη οὐ ΚΙγοηάθῃ Ζυβαίζ, ἀοΡ ἂὰ8 ἄθῃ Βδηᾶθ ἴῃ ἄθὰ Τοχί 

δοαάτγαμρθῃ 18. 
ἘΡοπαοτχί (οδρ. 104) Ὀορορποί 1ἢ8 τη. Εἰ. Θ'η6 πιά θ ἀθγαγ!ρο 

Ζυϊβμαὺ ἴῃ ἄθπὶ ϑαίζθ: κχαὶ τέλος αὐτοί σφι ἐγίνοντο [χτείνοντες] πολε- 
μιώτατοι. [088 οἰ προ Κἰδιησηουίθ οσΐ 18ΐ, ὑγθῆη 68. πὰ} ΘΕ Ιἄγθη 
8011, Ζὰ ν16] ὑπ, ὑγθΠΠ 65 ΔηΒΟΙ Δ] Οἢ ΒΟ ]ἀθσῃ 801], Ζὰ νγθῃ]ρ. 
ΜΊΟΒ ἀϊπκί 65. γϑ ]!ΠΙομου, ἀδββοὶρθ σὰ ΠΠ]Πρθη, 8418 οἶσγα (ἀθηπ 

ΘΆΘΙ ἀδΥδη Κὔηηῃίθ τηϑῃ ἀθηϊθη) Ζὰ βοῦγθιθθηῃ : --- πολεμιώτατοι 
χτείνοντες (καὶ διώκοντες). 

ἴῃ ΕοΙρομάθῃ: μὴ καὶ πρὶν χατειχαζούσῃ (χατεικχάζουσα α16 
Η55.) τὰ γινόμενα οὕτω ἐπευρεθῇ πρήσσων, Βα]ῦ6 ΙΟἢ 68 ποδί ἐγ Ζυ]88- 
515, τη ἀογν ΑἸαϊηδ πᾶ ἀον ΝΘγ ΖΘ] ἀοΥ πϑαθγθη Ηθγααβρο 
(ὑγοσαπίου ΒΘ ΚΊΚου, ϑίθιη, Κυΐρον, ΑὈΙΟμί, Ὀιπάογέ, ρον ποδί 
Οδἰθίογα) οἱ Απδκο αν νγορΖιθιηθηαῖγθη, ΘΙ ἢ 65 πιο δ ογβϑίδαῃ- 
ΠΙΟΠΟΥ δύ 818 16η68, 488 ΠΙ, 16, θ---ἴ νοὰ ἄθη Ἡδηαβολυ θη 

1 τὴ Βορίπη ἀθ8 ἐο]ρομᾶάθῃ Οδριῦθ]8 ἰδὲ ἀ1θ ἀῃρουβόη] ]ῆθ Οὐομπβίγποϊοη 

ὡς δὲ ἄρα παρεσκεύαστο τοῖσι Ἕλλησι (80, ψγΘΠΠρΊ Θ᾽ Οἢ Ζυγϑὶ ἔθ] πα, Ἐοβκθ 

υαηᾶα ΒΟΚΙΚΘΥ) ΝΟΥ ΑἸΊΘΥΒ. πιϊββνυθυβίδπαθη ὑπ ἀῦτγοῦ ἀ85 σι Βοἢυθ ΟΥ 

Εγκιἄσγυπρ μοῖρ ϑοβγίθρθηθ παρεσχευάδατο (80. οἱ Ἕλληνες) νογάγἄπρί, νγοτάθῃ. 
488 ἀϊθα ἄθὺ {μπδίβϑο]!ο 9 Ἡθύρδηρ ΜὙΔΥ, ΘΥΒ6}]0 δὺβ ἀθὺ γοὴ ΘΙ ΏΘΙΩ 

ἩδυδυβροΌ ΘΓ, ΟἿ] Δ0ῸΣ νοῃ ΜΙΚΙΟΒΙΟᾺ (ΘᾺ) θοί]οβο β'δϊζθ, 61) δηροίῃγίθη 

ῬΆΓΆ11016 8ὺ8 ΤὨπογαϊᾶθα 1, 40, 1 (βῖϑηῃθ ἄδβοι) βϑί Κυϊρογ): ἐπειδὴ αὐτοῖς 

παρεσχεύαστο. δοίη ρΙδαδὺ ἀ16 Το Θε]θέθγαπρ' ἀϑά το τγϑίίθῃ σὰ Κὔππθῃ, 

488 ΘΓ διιΐ ἄθη Ρ]υγδ] --- ποδί ἀθ8 ὕἴοσ θα, βοπᾶθσῃ ἀθγ Αα͵θοίϊνα 

ἴῃ ἈΠ] Ομ οΥ Οοπβίσιοίίοη (Τπαογά. Π, 8 ἐπεὶ δὲ --- ἑτοῖμα ἦν) Εἰηννοίδβι! 

Υ]Ὶδ οὔϊ Β 0] ϑοῖ]οβθ ϑ8 20 νοῦ ἄθῃ [ηἰοχργθίθῃ ποοῖὶὶ Ἀθαΐθ τ ἰββνογβίδηαθῃ 

ψοσάθη, αἀἴθ5 Κὄμηθηῃ ἰθί ΒΒ ΑὩτηθυκαηροη σὰ ΠΠ, 80 ἴπ. οἄθγ χὰ ΠΙ, 

118 ἴῃ. Ἰθῆγθη, ψΟ ΘΟ ἢ ἴῃ ἄθπι ϑδίζθ: ἀπόζει δὲ τῆς χώρης--- θεσπέσιον ὡς 

ἡδύ ἀ88 Ἰοϊσίο οτί ἄδβ ϑαθ)θοὺ βϑῖῃ 8011} --- ΙΧ, 88 ἴῃ. ᾿Ἰθβθῃ ννἱγ: ὡς 

δὲ ἄρα πάντες οἱ ἐτετάχατο χατά (τε ΚΓ'Ὲ) ἔθνεα χαὶ τέλεα. Ιῃ ΚῈ (681 
͵Ἰθάος! πάντες, νγἃβ ἄθῃ ἀϑάδηϊζθῃ 806 Ἰορί, 68 τηὔρϑ ΘΌΘὮ ΠΟΥ ϑῖηθ βιὉ- 

͵θοῦ]οβθ Οομπδίσγιοίζοι Ζαθγβύ ταϊββυθγϑίδπ θη, ἀδῆη νοσγάγϑηρὶ πᾶ 80 }}}1688- 

16 ἢ ἴῃ ἀοΣΥ συγοϊΐθη Ηδηαβομυ θη] 4880 18 δαΐ α16 Ἰοίζίθ ὅρασ νϑυν βοΐ 

ΟΣάθη 861}, σθηδα 80, ι αἴθ8 δὴ ἀδοὺ Οὔθη ὈΘΒργοσβθηθῃ [6116 ρθ- 

ΒΟΏΘΒ θη νἄγ6, μη οὗν ΕἸ ἰ ΒΚ θ᾽ 8 ΑἸ ουη δύ νν ουβοῃ]δρ, πάν τα οἰησιιβοίζθῃ, 

γΟΠΩ Θἴηθιῃ Δ]ΐθῃ Οὐγγϑοῖοσ δηίοὶρισί τππὰ δαβροῖ γί ογάθῃ ἄγ. [δβὲ 

ἄϊοβθ Οοιωρίπδίίου σἱομερ, 8ο ἔθ] ἄθι 8180 ρϑυοπηθηθῃ: ὡς δὲ ἄρα οἵ 
ἑτέταχτο δύς πίοβί ϑἷπθ ρϑῆδϑα Ζυϊχοθηθ ῬΆγΑ11616 ἴῃ ἄθχῃ (ρ] 610 }}Ώ8]]8 

νορ ΜΙΚΙοβοα. ϑρθηᾶδϑ. δηρθδ! σίθη) ϑαίζθ: ὡς δέ σφι διετέταχτο «“---. 
(ΥἿ, 112 15.) Μίϑδῃ ουϊηθγθ βῖ0 8} ϑΌΘΙ ὉΏΒΘΙΘΒ ΒΟΒΒΘΥΠΏΡ ΒΥΟΥΒΟΒΪΑρΘΒ. Ζὰ 

ΗΙ, 82. 



4 Θ ΟΠ ΡΘΓΖ. [592] 

ἀδυρθθοίθῃ πᾶ σορ ἄἀθη Τηἰογργοίθη ποῦ τ ἢ δηρδίοοβίθη 
για: Πέρσησι μὲν δι᾽ ὅπερ εἴρηται, θεῷ οὐ δίκαιον εἶναι λέγοντες 
(γο ἀϊ6 ΑἸάϊπα ρ] θ᾽ ο 8}18 λέγουσι ΠογΒίο 16; νρὶ. 488] 8 δύθι π᾿ Β 
υηα Κυάροι ΒΒ ΗΊ νγ 186, ἹΠΒοβοηάθσο δυῦ ν, 132, 15 αμὰ ἼΠΙ, 

14, 19-- 20). 
Ατίδυκίοβ βοίχί 8108} ἀυγοῖ Ὀοίτἀρουβοθθ Ὑ ΟΥΒΡΙ σ᾽ αηρ θη 

Ἰὴ ἄθῃ Βοβιίζ (95 Βοδβ ἃ ζΖϑυύθι θη δυο Ἃ65 Ῥγοίθβιδο8 
(ΙΧ, 116, 19): λέγων δὲ τοιάδε Ξέρξην διεβάλετο. δέσποτα, ἔστι 
οἶχος ἀνδρὸς “Ἕλληνος ἐνθαῦτα, ὅς ἐπὶ γῆν σὴν στρατευσάμενος δίχης 

χυρήσας ἀπέθανε᾽ τούτου μοι δὸς τὸν οἶχον, ἵνα χαί τις μάθῃ ἐπὶ γῆν 

τὴν σὴν μὴ στρατεύεσθαι(. ταῦτα λέγων εὐπετέως ἔμελλε ἀναπείσειν Ξέρξην 

[δοῦναι ἀνδρὸς οἶχον], οὐδὲν ὑποτοπηθέντα τῶν ἐχεῖνος ἐφρόνεε. ὙΥῈΥ ἄθῃ 
ὈΙΒΒΘΡΡΘη ΑΥΒἤ γα ροη ποῦ οὔπα ΒΙΠσαηρ ροίοὶρσὶ 1δὲ, ΓᾺΡ 
ἄδθηῃ Ὀοάαδυῖ 68 ϑῖηθβ Βϑύγϑῖβθβ, ἀ885 ΟαἼΘΒΟΥ 6116 ἀυγοῖἢ ὈΠΒΘΙΘ 

Αἰμοίθβο υαπα ποῦ ἀυγοἢ ᾿σροπα ὑγ μα Απνγομάσηρ Κυ ΠΒΟΙΘΥ 
ΚΙ Κυπδὶ (,δοῦναί οἱ τοῦ ἀνδρὸς ἢ“ Α 6181) δυΐζχι 6] ἔθη 180. 

ΙΧ, 119: Οἰόβαζον μέν νυν ἐχφεύγοντα (]. ἐχφυγόντα τη Ξ5ΥΕ, 

σΟμδ 6 ἃ. 4.) ἐς τὴν Θρηίκην Θρήικες ᾿Αψίνθιοι λαβόντες ἔθυσαν Πλε:-- 

στώρῳ ἐπιχωρίῳ θεῷ τρόπῳ τῷ σφετέρῳ, τοὺς δὲ μετ᾽ ἐχείνου ἄλλῳ 

τρόπῳ ἐφόνευσαν. 

Μδὴ ἔνδρί Β:0}} 16" Ζσυηϑδοβδί, νγᾶσυτη ἄθηη 416 Οοίδηρθηθηῃ, 
ἀ16 πιοῃξ σϑορίοσί σαγάθη, 8116 δυΐ ρ]θιομο ΥΝ οῖβ6 501] 6ὴη ροιδαζοί 
γγΟΓ θη βοῖη; πα ἔδυμθυ, ὑγοβθ] Ηογοαοί ἀ16566 Ατί ἄθὺ Η]η- 

ΤἹΟΠ αηρ' ΠΙΟμΐ, ΘΏη 516 ϑὶπ ὈΘΒΟΠΘΡῸΒ [ηΐογοβθο ἀδγροί, ὰη- 

οὐδ πηΐ 1688, ὉΠ ΘΙ Ά115 ΔΌΘΥ, ΘΠ 516 ἀστοι ἴἢγ ατδαβϑιη- 

Καὶῦ οαϑὺ ᾿σροπα θίπθη 8 πάθγθῃ [Ππηδίδηα θυ ΚΟη ΒΓ ὍΣ, 
ποὺ ΚΙαν πᾶ ἀθυ! οι Ὀοζϑίομποῖ μδὺ (ἀυτοι τοὺς δὲ μετ᾽ ἐχείνου 
ἀνεσχολόπισαν ΟὟΘΥ οὕνγαβ ΔΘΒΉ]10}68). 16 σχοὶ  οτίθ ϑηἰβίδση- 

ΙΏΘη ΤΠ]61η65 ΕΔΟΠίθηβ ἀθὰ Ερδ ΖΡ ΒΡ βίγθ θθη. Θ᾽ ἢ68 1,6 Β678, 
ἄρον ἄθῃ ψϑΈγθη πη ἄθν Θ16 116 πίομὲ νογβίθῃα: ,416 ΤἜΓΤΘΙΚΟΣ 

ορἔίθσγίθη ἄθῃ ρϑυβίβομθη ΕἸ ΟΠ] Πρ ΘΙ Πθτη οἰ Θ᾽ ταβοβθη (οἰΐο, 
πη ΖΦ πο} ἀἄθη Βυβαοῆθη ᾿ἢγ68 γΌΪΚΟα, βϑῖπθ Βορ θυ ΔΌΘΥ 

ἰδαίοίθῃ 8516 (ΒΟ ομίνθρ)". 

1 ὍὭδϑββ ἴτπὰ ΕὈΙρϑηθη χαὶ νῸσ ὡς χατελαμβάνοντο σὰ ὑἰἰρσθη ἰδ, βοθϑῖηξ ΤΩΪΥ 

Β0᾽ Ὀϑύνοσγβιβηα]οῃ; ἄἀογ ἄϊο Οομδβίσποίοη βιίὔγϑθηἂδο Ζαβδίζ 1:8 ΠΙΘΥ ΘΌΘΠ 

ὈΘΓΟΙΪ8Β ἴῃ θη Αγοῃοίυραβ οἰ ηρθασπηρθη, ψῖθ Υ', 87,117 ἴῃ ἄθη δἰδιητη- 

σοᾶθχ ἀΘΓ Βομ]θο ύθγθη ΕΔι) 116, ΖΘ ΒΟ ἢΓ βὰν ὅβίουγ. αγιη. 1859, 826. 

Αὐοὴ οὶ Αδἱομὺ 681 ἀ16 Ῥαγθκοὶ ἴτὰ Τοχίθ, τϑηῃ ὑγ0 188 πο ΐ, οὗ 80- 

ΒΟ ΉΠΟΩ οὔσΥ ζυ]]1ρ, ἄκ 85 Ὑ δυιδη θην υΖο ομ88 ἀλυθθσ βομνγοῖρί. 



[598] Ηθτοούοίβομο ϑευᾶίοπ 1, [Ὁ 

ΙΧ, 122 1ῃ. βρυϊοδί Αὐίθιαθαγοβ σὰ ΟΥταβ: «ἐπεὶ Ζεὺς Πέρ- 
σῃσι ἡγεμονίην διδοί, ἀνδρῶν δὲ σοὶ Κῦρε, χατελὼν ᾿Αστυάγην, φέρε, 

γὴν γὰρ ἐχτήμεθα ὀλίγην χτέ. Τοῦ ΟΠ] ΚΒ βυτηβοθυσαηρ, ἡγ οΠ 

ἄϊο Ῥϑύβοὺ ζυῖὰ ΠΙΒυ μάθη ὑπαὶ Βουυβομβοπᾶάθῃ Δ ΌΪ]ς ουβόθθη Βαΐ, 

γα ὈΘρΤΘΙ ΠΟ Βοὺ οἰδθ ἀθν (ἀοὐμοθι οαοὺ ἄθτη ορογβίθῃ οὐίθ 
ΖΡΟΒΟΒΤΙΘΌΘη ; αἀδ88 ΔΌΟΥ δυο ἀ6Γ δία ἀ68 Αβίγαρϑ πιομί 
ἄορῃ Ογγὰβ 418 ἀθῖὰ ἀητη ο] άγθη ΤΠΡΒΘΡΟΥ ἀϊθ8θ8 βρθοίθ]]θη 
ἘΘΙΡΉ 5868, ΒΟΠαΘΥῚ ΟἀΛΘΥ Θηἰογηίθη ορογβίθῃ [ΠΥβ8 6. 4116 7 γα]- 
Βοῃθη Νογράηρο βαοιροϊορὶ ψιγα, αἰὐπῖκί το ἴῃ Βοἤθη Νίϑβδ6 
Ὀοίγοιηθπα. ιθθου Απβίοβθ νγάγαθ ϑβοι ρί, θὴη νν τα ὃ 
πα οἰπθῖη Ῥαἰδίϊμιβ (ἀθμθη ΑὈΙΟΒὶ [0]ρ) σὺ δῃ α16 ὅ[6116 νοῃ 
σοὶ Βοίζοῃ αὔὐγθη. Τ]πα ἴῃ ἀον Τηδὶ βομοῖηῦ ὑΠ5 ὺγ α16 ΥΥ̓́ΔᾺ] 

Ζα Ὀ]ΘΙΡΘΏ ΖΎΊΒΟΠΘη ἀ6Γ ΑΠΉΔΏτΩΘ αἸ686᾽ ἰΐθη Ο(οπη͵]θοίαν (ἀ θη. 
οὐνγαβ ΑΠάογΘΒ ἰδὲ 8516 μι 6 80) υαπα ἀον Αἰμοίθβθ θην Ζνοὶ ΛΥ οτίϑ, 
ἀ16 βθὴγ ΨΟΒ] σορ οἷἴπθπὶ τηδ]6 βϑαυϊαβ ᾿ἰθοίοσ (ταῦ οαθ ν᾽ ἢ η6 
ΒΕ οκβιοὶ δυῦ ΝῊ, 8α: ἐπείτε παρελάβομεν τὴν ἡγεμονίην τήνδε 

᾿ παρὰ Μήδων, Κύρου χατελόντος Αστυάγην) δ8η ἀθη Βαπα ρθ- 

ΒΟΒΙΊΘΌΘΗ 861ηὴ Κὔπμηθη. [οὗ Ζίϑῇῃθρ ἀ16 ἰοίζίοσθ ΑἸτοσηδίνθ νΟΥ, 

γ76}} 68 ἀθὴ ΦΡΥΘοβομαθη, ἀ6Γ νοὸρ ΟΥὙτὰβ πιομίβ ΟΘΥΠΡΌΓΘΒ 
γουϊδηρί, 8418 ἀΔ88 οὐ ἀθὴ ῬΘύβΘΙ ποὰθ ΟΠ Β1Ζθ ΔΏΥΘΙΒΘ, 

ΤΟ ἀδγυη Ζὰ ἐμὰ Β61ὴ τη08858, 616 τγὄπβο βοῖποῦ ΜΝ δομί 

8156 0η6 Β6ῖηθβ γα! θη βίθβ Βουνουζαμθῦθη., δίαϊί ἔχωμεν 

ἘΠ σχόντες 'τὶ ΕὈΪρΡΘΠ θη Ὀιθίθη ΠΤ σχῶμεν πα ἔχοντες ἀΔΥ, 
ΖΨΟΙ Β᾽Πηρ Ιηἄββουο [οβαυίθη, σῸη ἀθηθη δ ΠΡῸΣ Ὑ  ΘΙΒ6. Πὰν 
ἅ16 δυβίοσθ ὈΙΒΠο (061 Κυΐάρου ὑπαὶ σόυτη8}]8 Ὀ61 δίθι ἢ) ΒΙΠ]Πραηρ; 
σοίαμαθη διϑί. 

1 ΚΡΥΔΟΒΠΙΟΝ ἰδὲ ἀ16 οἷπθ ΑὐδἭδββιαπρ απᾶ ΒΟ γι θαηρ 80 Ζυ ββιρ ννὶθ ἀϊθ 

δΔηάθΥΘ ; ἄθηῃ ἀυγοι ἀνδρῶν Κὔπηθῃ ΘΟΘηβόν ἢ] ἀ16 ΕἸ; ἢ 26] 9 η ἴῃ αθρθη- 

Βδίζθ ζὰΓ Νδίϊοι νῖθ ἀϊο Μϑηβομ θη ἰὼ [Ππἰϑυβοῃϊθάθ νσο Οαδίίθγῃ 

θοζοϑίομποι ψνογάθη. ΥῈῈὴ]. Ηογοά. 1Υ̓́, 46, 19---20: οὔτε γὰρ ἔθνος --- οὔτε 
ἄνδρα χτέ. ΥἼΠΠ, 98 ἴῃ. : --- ἤχουσαν Ἑλλήνων ἄριστα Αἰγινῆται, ἐπὶ δὲ ᾿Αθηναῖοι, 
ἀνδρῶν ὃὲ Πολύχριτός τε χτέ. ΙΧ, 71 1η.: Ἠρίστευσε δὲ τῶν βαρβάρων πεζὸς 

μὲν ὁ Περσέων, ἵππος δὲ Σαχέων, ἀνὴρ δὲ λέγεται Μαρδόνιος. Ἠϊηρορθα Λ 761: 

πάντες δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διί, Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. 



16 αΟΙΏΡΘΟΓΙΖ. [594] 

ἘΧΘΡᾺ [. 

Δέ 'ἴπ δροᾶοβὶ Ὀϑὶ Ἡζοσμθυ. 

Βοὶ ἀθγ Βϑηδῃα]πηρ ἀθΥΆΥΠΡΟΥ ῬΥΟΡΙΘηΘ ᾿ἰϑὺ αἴθ βδοῃρϑιηϑβαβο Ο]4581- 

βοισθηρ ἀθὺ ΕΠ ηΖ61{3]16 ΘΓ 418 ἀϊθ 4100 [,ὕδπηρ. ΙΟἢ ρίδαρθ, ἀ85 Ὀδ6ὶ 

ΤΏ ΠΊΘΥΘΥ (8. ρθη ὃ. ὅ62) νο] ]βίξ παρ᾽ αβδιητηθηρθβίθὶ]ο Μϑίοσ! δ] πϑο ἢ σΥΟΒΒΘη- 

{Π6115 νϑυβοβίθάθῃθμῃ Οἰθβι οβριιμκίθηῃ ννὶθ ἔο]ρὶ ρΥῸρΡί θη Ζὰ τη ϊίββθῃ. 

1188. 

Ι. Δέϊω Νδοιβδίζ ἃ18 ῬΥῬιι θάθυ βοϊυπρ ἀθυβοΊ θη Οὗθυ οἱ ΘΓ 

διηάογθῃ Αἀνουδαιϊνρδυ Κὁ 468 γον ἀθιβδίζοϑβ: Α 58, 137, 3824 (Ξ-Ξ 187); 

Β 118: Δ 212 (νογῇοσ ταϊζίοὶδί δέ δηρογοι βίο ΖΒ θηδβαῖζ, ὩΔῸ ἢ ΝΙΚΑΠΟΥΒ 

ψΟῊ] το σοῦ ΑἸ δββαηρ); Ε 489; 2 415; Η 149, 814; [ 167 (ρομῦτε Καῦπι 

ΒΙΘῆΘΥ, νῖθ ἀθῆη ΒΘΚΙΚΟΥ ἀϊθ 5'16110 ραγαίδκί8ο}. δυΐέδλθδί ἀπά ᾿ηἰθυραμπρίτι: ἰδὲ 

πἰομ ἄν ἴῃ μέν χὰ νογβπάθτγῃ: εἰ δ᾽ ἄγε, τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπιόψομαι " οἱ δὲ πιθέσθων ὃ), 

801: Δ 208, 409, 1714: Μ 146 (γϑηη πομί ν᾽ θυ ἢν ἀτάρ --- 818 ΝΥ Ἰϑἀϑυβοϊυηρ 

νο αὐτάρ ἀογΥ Ῥγοίδδβίβ --- ἄϑθῃ Νομβαίζ θϑριηπ); Ὁ 821 (νούμοὺ τοὶ δέ 8η- 

σοι ίθβ ϑ'διζρ θᾶ), 714δ: Π 199, 2604, 706: Ρ 788: Σ δ4δ; Ἱ δ; Γ᾽ 448: 

Φ ὅθ0: Ψ 8ὅ8: ὦ 1ὅ, 446 (νοτῆοῦ Ζν ΒΟ ΒΘηβδίΖ τχϊῦ δέ). 

Π. Τ᾽ οιροῦδ]6 Ρουϊοάθῃ: ἀ 194 (νούῃουὺ τοἰϊ οὶ δέ δηρθσϑι θυ 

ΟΠ] 85 ἄον Ῥγοίδβίβ); ἃ 221 (γο Νδῦοκ ἴῃ ἄθῃ Αἀάοηῃά. ὅπάθγη νν}}1}}; Καὶ 807 

. (886Ζα Ξξῷι Α 198---194 ἀαπὰ Ρ 106---107); Μ 878 (νογβϑῦ Ζυ βομθηβαίζ ταϊὺ δέ) ; 

Ν 1719 (θη Δ μαθυβ ηἱοῃί τοῦδ᾽ [Ὑὕἷ7ο], ΝΔΟΚ] σὰ ᾿θβθῃ 180); Ὁ 848 (νγο Νδιυοκ 

πάγῃ ψ1}}}), ὅ40: Ρ 107 (106 Ξε α 198 υπὰ 107 -ΞἮ Δ 221): Σ 2ὅ8 (γο Νδυοκ 

516 19 }}8}18 ἅπάϑγῃ νν1}}}; Ὁ 6ὅ (μδοὴ ᾿δηρογθηι Ζν ΒΟ ΘΠ. Β8 12). 
ΠΙ. Τοιροῦδ]θ υπὰ γο]δίϊνο ορροὶρογϊοάθῃ: Β 189: 1 509, 

ὅ11: Καὶ 419 (410 Θορροὶρθυϊοάᾶθ ΖΔ νϑυβοβ ΡΥ, ΔΡΘΥΓ 8418 οἰ ηζίροσῦ ΕΔ]] 

ϑἴποσ Βϑδύϊνροσιοάθ ἀοοῖῦ ψΟὮ] ὈΘΒΒΘΟΥ ΕΙΘΠΘΥ, 818 υπίοσ ΠῚ σὰ δβ.6116}), 490: 

Μ΄. Υ̓́ 42 ([8118 ἀϊ6 1,ϑβαγί τόφρα δ᾽ ἀϊθ τἱομίϊρο 180), 48. 
ΙΝ. αἸ οἰ ομἶ889 οὐθυ δηδίορο Νοπάθπηροη: 2 146:1 91 (γϑπη 

πἰοῃΐ ον ΒοΚΚοΥ ΒΒ [πἰογρυποίΐοῃ ἄθη γουζαρ νογαϊθηΐ). 

1 Ὁΐϊθ Βομγοίθαπρ τοίη δὲ, 6] 089 ΓδἢθΥοΥ ρᾶρ. 836 ἢ. φργὸ συ]ρδίο μιιοαβ- 

486 τοιήδε᾽ ΘΙ ΡΒΘΗ]ΐ, βίθηῦ βοθοι ἴῃ ΒΟΚΙΚΟΥ ΒΒ ΘΥδίου ΑὔΒρΡΔΌΘ; 68. ΨΆΓ, 

ψνὶθ ἀ16 Βομο θη ᾿θῆγθη, ΑΥΒίδσομ ΒΒ [,οβαγί. Βοίσϑοιμα! ἢ ἰδὲ οδ, 4888 

ΤΔ ΘΟ ΘΟοημββοὶθδὶ (ρᾶρ. 317) ἀϊθ Ιδῆρὸ Εϑῖβο ἄθὺ πιῖῤ αὐτὰρ ἐπεί 

Ὀορὶπηθηάθῃ 66] 16 η δησί, οπΘ σὰ ουκθηηθῃ, 4888 ἀ88 δροάδοϊβομῃθ δέ 

ἄσγοι αὐτάρ Ὀοάϊηρί ἰδί. 



[596] Ἡοτοδοίοίδομο ϑέπάϊθη Π. ᾿ 77 

Υ. ΕἸροηί] 698 ΑἸδΚΟΙ αὐ, ἀυγοῦ Ὀορτ Β΄] οθὰ αορθοηβδίζ (δέ 

τς ἀλλά) οὔογ ἄϊο Οοπδίγαοσίοη βιὔτομἂο Ζυν ϑομοηβδίζθ νϑγϑη]ϑϑδί: ἃ 161 (δέ 

το ἀλλά, πδοῇ εἴπερρ ΘΏΠ δηάθγβ ἅϊθ Οοηϊθοίαν δέ βίαι τέ Ὀορτπαοί 181), 

262 (φἰ θ᾽ 4118. δ εἴπερ, νρ]. ἀλλά Διιδκοϊ τ βου ποῖ εἰ οὔθγ εἴπερ, 2. Β. 
ἃ 82 οὐογ Μ 849). Ν᾿ 246 (ἀθδρ]οίο θη); ᾧ ὅ8 (βομϑίηῦ θυ ΠΙΘΠΘΥ 818 ἀπο υ 

Ι χὰ ρομὄτγοῃ); Ἧ 468. ᾿ 
Ι. Ζν7)οι οι βαῖίθ οἂϑυ ἄοςἢ νδ!)]ὶρ νϑγϑί 29 ]06 ΕΔ116: Β 822 

(Ἀ11 τσορ, θὰ ΝΑῦοῖ 821 τοἱῦ ΒϑοΝύ αἰμϑῦνγι μαι); Ε 261 (πιδρ' γϑὶπθ Ῥᾶγᾶ- 

[Δ ΧῚ8 Βθῖη, πϑοῖὴ αἷ); Χ 381 (ρομόγί, δ᾽ 16 θη 8115 πἰομῦ σὰ Νδομβαΐζ, δυο 

ὙΥΘΠΏ ΤΏΔῺ ΘΒ ΠΟΙ τηΐϊὐ 'ὍΠΒ ΕΓ ἀπο 58] 10 μΆ]10. Ζὰ Βομγθί θη εἶα ἄγετ᾽, νΐθ 
ὃ 882, 8. 8. 61); Ψ 821 (γἄγτάθ υπίοῦ ΠῚ ρσοῃὔγθη, νγϑῆπ πἰομί ἀθγ ϑ'ἴπη, ννῖθ 

10} ἄθηκθ, Νϑιοκβ Αϑηάθγαπρ: ἄλλος μὲν ΘΥΒοἰβομίθ), δ69 (8. Θ 6πά.). 

Οἀγ88696. 

Ι. γ 4714: ε 444 (4118. ποι ΒΟΚΙΚΚΟΥ ΒΒ πὰ Νϑιοῖ᾽ 5 Τπἰθγρυποίϊοη Β1]- 

Ἰίσαηρ νϑγαϊθηδ); ζ 100 (γγϑμῃ ταὶ δ᾽ ἄρ --- σορθῃ ΒΟΚΚΟΥ υπὰ Νδυοκ -- Ζὰ 

Ιθβθὴ ἰβ80): ἡ 47, 18ὅ, 841 ([8118 ὥτρυνον δ᾽ --- τίῖθαον ρϑρζθῃ ἀϊθ συγοὶ ᾿ϑὑζίθῃ 
Ηογδυβροῦοσ --- Ζὰ ᾿θβθη 18); θ 2ὅ: ι 182, 811 -ξί 844: χα 112, 866, ὅ71:; λ 88, 

387 ([8115 αἴθ 516110 ἴῃ Ογάπυπρ, 5. Κ. δ82): μ ὅ4 (Κδῆπ δύοῃ σὰ Υ͂ ρϑζορθῃ 

ψνοσάθη), 164 (ἱ δ4 ἔκλβί ἰάθη 86 })}, 182: ν 144: ο 804, 439, δ02; π 214 

([ὅββιί β:ο ἢ}! δ ζὰ Υ 216}6}); σ 60 (8118 πἰσομῦ τα Νδιοῖς υπᾶ ϑίηθῃ ΤῊΘΙ] 

ἄογ Ηδῃαβοβγι θη .δ᾽ ΟὐοΥ τηϊΐ ΒΟΚΙΚΟΥ ἀϊο Ῥχοίδβίβ σὰ {ΠΠρΘη 180): Ὁ 2δὅ, 26], 

214. χ 458 (γΘμπ ποῦ δέ ταϊῦ Νιοῖς σὰ Ὀοβοι ρθη ἰδὲ; ἸΘἢ τηδομίθ θη 

ΝδΟΙβδίζ ογδί τοἱῦ 461 Ὀθρίηηθη [84880}); ὦ 20ὅ, 422, 490. 

Π. γΥ, 10 (μ86ῇ δέ ἴπὶ Ἰοἰζίθῃ ΤῊΘ116 ἀθσ Ῥγοίβδβίβ); ὃ 121 (120 -ξ Α 1938); 

ε 866 (86ὅ -Ξ α 198), 426 (424 -- Ἧ᾿α 198): θ ὅ40 (ψγϑῆμῃ πίομί, τἱῦ Νϑυοκ, 

τοῦδ᾽ χὰό|Βοιγοῖθθη ἰδ); χ 136: ρ 359 (νγϑῃῃ ἀΐθ Ἄοσγβθ πὶομῦ τὶ Νδιοκ Ζὰ 

Δίμουγθη 81η4): υ ὅ7 (υ 56 -Ξ Ψ᾿ὶ 62; ἀον αορθηβδίζ ἀθὺ Ῥϑυβοῦθῃ πᾶ ἀδγ 

Ἠδηα]ιηρ Κοιμηθῃ ν] 6] θ᾽ Ομ ρ]θ ἢ 8118 ἴῃ Βοίγδομῇ), 77 (νγὸ δύοῃ ἀθγ Ζν]- 

Βομθηβδίζ ηἱοηΐ νυἹΥΚΌΏρΡΒ]08 Βθῖη τηδρ). 

11. ι ὄὅϊ: λ 148, 149: τ 380 (νψϑπη πίομΐ τῶδε ταῦ Νιοῖς σὰ 16βθῃ 18). 

ΙΝ. ἡ 109. 

ν. λ δ92 (Αὐβάγιοκ ροιδυδομίον Εγιυναυίαπρ); ξ 178 (ἀθβρ]ϑίομθη), 408: 

ο ὅ4θ0 (Θτϊπποσί 8η α16 μογοἀούθίβομθ Οθογδ ἢ βυγ 6186); σ 62; χ 187 (Ἰ1θ889 

Β'οἢῃ δύο πηΐοὺ 11 βίθ] 10, ἀοοῇῃ ϑηἰβομβοι ἀθπαὰ υυϊγζίθη Ο}] ἀϊθ Ζν 1 Βοῃθη- 

5Β8Ζ6), 217. 

Ι. ὃ 882 (8. 8. δὅ51); μ 42 (ν᾽ 6] οῃῦ τῷδ᾽ χὰ Ι686ῃ, βοηϑὲ τῷ δ᾽ πδοὴ 
ὅστις, ννῖθ βοηῃϑὲ ΒΥ ἴῃ Πορροϊρογϊοάθῃ.) 

Μδῃ βιθιΐ, 16 ΒΘὮΓ ΠΟ Αὐββομβοί ἀρ ἸἸΏΒΘΥΘΥ ΟἸ4886 1 ἀϊθ Ζ8}1] ἀδὺ 

ἘΔ116 Ζυβδιητθηβοινν)παθί, τνῖθ νῖ 61 δ ἢ νομ ἄθηι Βϑβὲ δὰ ουιιθ ῃ8 Ὁ τυλθᾶθυ- 

Πο]6 θοηάπηρθη 810 ἀπ υνῖθ Ζϑη]γοῖο ἀΐθ βρϑοΐθι θη ΕἸ βομυ]άϊραπρθῃ, 

ἸΠΒΌΘΒοηἀθυθ Ὀθὶ ἄθῃ [ηβίϑηΖθη ἸΙΠΒΘΙΘΥ (ν]6]]ϑοδ 81:ὲ νυθηϊρϑὶ ἐθϑίβέθ θη 68) 

Ντ. 1ΠΠ πᾶ. οΘΙ ἀΐθβοη Οθρθηβίϑμα ΠΙΘσ ὑυϑου σὰ νϑυοϊρθῃ, 11θρὲ ταΐγ 

ἴθσῃθ. ΝΣ ρορθῃῦΐθον Τϑ ἢ ΘΥΘΥ ΒΒ ΠΥ νὅ]]Πρ' ΠΡ ΔῸ ΗΔ ΕΘΥ ΑΠπδῆπιθ ,δέ ρϑτ- 

ὉΙΟαΪΑπὶ 'π ϑροάοβὶ ροβιΐδπη σϑϑροπᾶάθσθ ραγίίου]δθ μέν ἴῃ ρῥτοίββϑὶ' (ρᾶρ. 18) 

τηδοῃξο 10 ἀδγϑι ΠΙηννθίβθη, ἀ888 ἴῃ Υἱθσ νοὴ ἄθῃ βθοῦβ ΕἈ]]Θη, ἀϊθ ἄθυβϑὶθθ 



78 ΘΟ Ρ 6.2. [596] 

πϑ δὴ τηδομύ -- δοῦ ἀ16 ζυνοὶ γι μβοὶ παῦθη, δυο ἀστγοι α16 ογννθπάπηρ 

δηάοτοσ ῬΑ ΚΟ] 88 ἄθτη Εδηταθη ἄογ Νογιη81{8]1]6 ἢθγδαβίγοίθμαθη [πβίδηζθῃ 

5. 5. 651 --- ἄθπι μέν ἀθ᾽ ῬΙΟΐΆΒ15 Β᾽ μου] ἢ ποῦ 488 δέ 6 Υ Αροᾶοβὶβ, Βοῃπάθγῃ 

οἷ ὩΔΟΒ οΙ ρϑηᾶοθβ ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ([ ὅ68), αὐτὰρ ἐπεὶ (Μ 18), νῦν δὲ (Σ 261) υπᾶ ἦμος δ᾽ 

(ι 67) Θηΐβρυομί. 488 168 δῖοῃ νυ ΚΊ ἢ 80 νϑυϑ] πα ἀ16 Αὐ οὶ απ θυο]ρθ 

Ἰκϑῖπο ζυΠρο 18, Καηη ἀδ8 ΕΘΒ]Θη 716η608 μέν ἴῃ ἄθῃ βοηδὺ ρθηδϑὰ ΔΗ ΔΙ ΟΡ θη 

Τοιροσδὶρουϊοάθῃ ᾿ἰθῆγθη. πᾷ νϑυϊδηρὶ ϑμά]1οἢ Φθιηδηα πϑο ἢ οἷποῦ σογϑᾶθζα 

θη βομοιἀϑπᾶθῃ Οτα οἰ] ηδίδηζ, 80 πᾶθὺ οσ δ! ἀϊθ8θ ἴῃ Λ 84 δ: 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός" 

ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον χτέ. 

νου] ἸΟΒθη ταϊὐ τ ὅθ ἢ: 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 
τόφρα δ᾽ ἀλεξάμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας " 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε χτέ. 

Ὕοη ἄθῃ ΖΘ ἢ ᾿θβίοάθίϑομβθη ίθ! θη, ἀϊ10 ΠϑΏΤΘΥΘΙ ροβϑιητηθὶ δ, {8116} 

ΒΘΟἨΒ (θ 58, 609, 800: ἐχὴ 284, 883, 868) πίον ἀηβοῦο ΒΌΡΥΙΚΊῚ, οἱ ποθ (0 600) 

ἀπΐοῦ ΙΝ, οἷπθ (ἐχὴ 681) υπίον  --- ἱπάθιη, ψ10 16}1 τηϑθίῃηθ, 410 Ζὰ Θἱμθῦ 

Ῥογίοάθ ουνϑιζοσίθ Ῥυοίδβιβ 488 ΕΔ᾽]Θη] ββθὴ ἀοσ Βα ογαϊηϊγίθῃ ΟὈπδίγαοί θη 

νουδη]δβδέ μδΐ -- Ζνϑὶ ϑμα]16} (0 1δδ πὰ ἐχὴ 328) 5Βἰπᾶ ἴῃ ΚΟ ΒΟΙΘΣ ΒΘ- 

ΖΡ ΘΌΘηδο δηΐθομθαν 10 δηροίοομίθη. 16 φυσϑὶ ρϑϑι σμθσίθῃ [ὨβϑίδηΖθῃ 

δὰ ΕἸΘρΊΚοση πᾶ 98  Κοση ΘΒ] 10ἢ νογίῃθ:] θη 8160} δῦ 1 (Ἰ γγίδϑυβ 12, 21) 

ππᾶ ΙΥ̓ (ΤΉ Θορι. 8867 -- νὼ ἀϊ6 ὙΙΘἀογμοϊαπρ 4605 δέ δι8 ἄθὺ Ῥυχοίδβιβ ρθ- 

τδᾶθ νὶθ οὶ Ηοβίοα ἅ16 Αα] ου  ὔτ]!οῃ6 Κα μοῖῦ τα] άθση ἈΠΗ --; ἀδδϊῃ 

σομότί ΒΟ ἢ] 1 ΒΒ] 10 ἢ δος Ασοθη]οοι. 82, 2118 ἀϊθ ΑἸ γαηρ Ὀθὶ Αἰιθηδυβ Χ 4410 

οἴῃ ΔΌΡΘΒΟΒ]Οββθηθθ δίζρθὈι]θ ἀδυὈθιθίθί, 

ΕΧΟΌΙΒ 11. 

ΕΡΙδη σοὺ Ἡθγοᾶού ΒΒ ΝΟΥ Οἱ ΘΓ ΔΌΒΟΒ] Θβθϑηᾶθῃ Βθαδοίξζομϑ' 

Ὁ θθον ἄϊθβο τὴ 1 δυΐθ ἄθυ Ἰοίζίθῃ ὥὕδηγθ νἱ8] Ὀθῃϑδηαᾶθὶθ Οοπίγονθβθ 

τηὔρθῃ ΒῖΘΥ ΒΟΟἢ οἰηῖρο Καυγζθ Βοιηθυκαηροη δα πάθῃ. Ἐπ Κοιητηθῃ ὨΣΘΙΌΘΙ 

1ῃΒοβοπάοσο αἀἰθ πδοῃο]ρομᾶάθη Ῥαμηκίθ ἴῃ ΕὟΔρΡΘ: 

1, 19 ΥὙιασοἀοτ Βοϊὰπρ νομ 1, 7ὅ ἰπ. 1 ΥἼΠΙ, 104 (5. Βαν]ηβοη 13, 

88). Ὠΐθ6 τηϑΐῃϑβ ΕἸγδομίθηβ τ ομεῖρο πᾶ παρ! ἶρο 1,ὅβαπρ ἀΐοθβοσ ϑο νου κοῖς 

μαὺ βοβοῃ )οΚθηδοὺ ροροῦθη: 419 Ἰοίχζίθγο '1 6116 180 ἱπύογρο]ιτί. Ζα 

ἄθῃ ἄΐϊθβιηδὶ ποθ] οργάπαθίθη Βοιμθσκαμρθῃ ἰθὶ ΒΒ (σὰ ὙΠ], 104 σομητη. 

ΑὐΒρ.) ἰγ{Ὁ ΠΟΘΙ 818 νἱ᾽ϑ]] θοῦ ϑηἐβομϑι ἀθηαβίθβ Αγραμιθηΐ αἰθ Τδίβδοῃθ, 

ἀδ88 ἀϊθ Ὀθββούῦθ [Ποθουθίοσαμπρ (ΗΕ) βίαι συμφέρεται 4848 Ὀ]οβΒ6 φέρεται 

1 ΤΟ ἔδββθ Βῖοσ. ΚΙ ΠΟΙ͂ 5 Β 1Βο υνοῖρσθηᾶθ Ὑ᾽ ογδιιβδθίζιηρ, 4838 πΙομΐ Ζατα 

ΑὈΒΟΒΙ 55 ρσϑάϊθθθηθ Οθβοβι ἢ βυγοσῖκ ΘΗ ΌΘγΘ δύο θυ ᾿ϑίζίθῃ 8ιγ]1- 

ΒΌ 8οθη ΕΘ116, παπᾶ Ηθιητοἢ ἴθ᾽ 5 ὉηρΊ θ᾽ ἢ ΔΗΒΡΥΠΟΉΒνΟ ΘΓ Ὑ ΘΥΒΌ ἢ, 

ϑρυσθη ἀθβ ὑὐβργρ] ] σμθηὴ  ΘΥάἀθργοοθββθθ Οὐὔθὺ θἰποῦ βράξΐογθῃ Νϑυ- 

Βοδιθοίξαηρ 69 ὕϑυϊκοβ δαϊζανγθίβοῃ, ἰπ οἷπ 9 ΒΟβρυθομαῃρ Ζβϑιοτη θα. 



[9 η 1 . Βοτοὰοίοΐδοιιο 5 πᾶΐοῃ Π. 49 

διοῖοὶ (ΞΞ ἔοσίασ), οἷπο αθουδυβυγϑίβθ, 416 --- ὩΔΟἢ ἄθιῃ Αὐβυνθ 18 ἀογ ὟΥ ὄσίϑυ- 

ὈΟΠΟΥ τυϑηΐϊρβίθηβ ἀπ βονγϑὶῦ δῦ τηϑῖμθ Κϑηηΐηββ τοῖο --- ἀογ Ἀ] ΘγΘα 

ϑρσϑοῦθ ἀυσομδυβ ἔγοιηα ἰδβῖ, 
2. ΚΙΥΤΟΒΒΟΙ͂Β ΕὈΙρογάαηροη (ΑὈἐλββαηρδζοι 2, 8 1.) δὰ8 1, 106 πα 1, 184: 

Ηογοάοί 5011 ἰπ ΕὌΪρΘ οἰποσ ἰδηρογθη {Ππ|ουυθομαπρ ἀθγ Αὐδοὶΐ βϑίηθ ἀοσζί. 

σοροῦθηθῃ Ὑ ΥΒρΥΘΟ Βα ρθη Θ᾽ ἢΖῸ] ὅβθη Ὑϑυρθββθη πᾶ --- ννῖθ ΜΙ Ὠἰηζυ ρθη 

τα Ββθη --- ἀἴθβθῃ ὟΝ ΣΟΥ ΒΡ Οἢ ὨΙΘΙΏ8]58 Ὀθιπουκί πἀπᾶ οσ μερί ἢδῦθη. ΗἷΘΥ 

νυ ΠΒο θ Τηδη ΖῸ νυ 1886, νν16 50 ἢ ΚΙΧΟΒΠΟΗ͂ τη οἰπϑιὰ Εἰηνγαγέ Δοροίι πάθῃ ᾿δί, 

ἀθὺ νἱ6] σὰ Ὡ8}6]1Θρϑηα ἰδ, 418 4888 ΟΣ θίῃθση 80 ΒΟ δ Β᾽ Πρ ΘΙ ΕΌΥΒΟΠΘΥ ἢδ[6 

θαίσθῃθηῃ Κὅππθῃ. ὍΘ ὙἹΥ Οἷμθ ]Ίθρθη ρ0] 886 η6 ἀσθοὶΐ νυν ]θά θυ δ ΘΠ Θῃ, 

Ρβθρθῃ ΨἹῚ ἀοοἢ συχηοὶδί 488 ΟΠ ΟΣ Οἰβο ΒΥ ΘΌΘηΘ ἀυγο Ζ] 856; νὶθ Κοπηΐθ 

ἀθγ Ὑ ΘΥΆΒΒΟΣ οἱμ 98 Οθβο  Ο βυγοσκϑϑ, ἀθϑβθη (ΟΙΡΟΒ᾽ Π0Γ. ΘἢΘ 80 ἅθογϑαβ ν θΥ- 

ΒΟ] Πρ ΘΏΘ ἰδὲ, 4108 σὰ ἔπαῃ ἀπύθυ δϑβθη [πᾶ ΘΠ ΟΥ̓ 516} ὙΌΠᾶΘΓΌΔΓΘΥ 

γοῖβο αἴθϑβοσ Τ]η θυ] δβϑαηρββίϊ παθ βομ ] ἀρ σοιιδομύ Ὠδίίθ, ττὶθ Κδῆη ἀ8Δ8 ΠΟΘ 

δτὔββοσο απο οἰ ΔΗ οσγάθῃ, ἀ888 ΘΓ ἴῃ ΒΘΙΏΘΥ ρΔΠΖΘΗ ὙγΘ ΘΟ ΠΘΌΘΏΒ- 

φοὶΐ πἰομΐ ἄδΖζι ροϊδηρί ἰδ, 1θ0η6 Ῥαγίϊθ βθῖῃθβ ὙΘΓΚΟΒ ΔΒ πᾶ 861} 

ψΟΥΘΙ Πρ σΟρθΌΘηΘ8 ὙΘΥΒΡΥΘΟΠΘῺ τλῦ οἱμθηὶ ΕΘαΘΥΒΊΟἢ Ζὰ Προ Απδίδί 

ἀϊ986 ππὰ δπᾶάοσθ Κϑῖτη ρου γθ {ΠΥ ΔΕ ΒΟ ΘΙ ΠΟ Καϊΐθῃ ΠἰμΖΆΠΘΒτθη, σ] Δα 09 

ἴσῃ νοι θὴν τοἱ ϑίοίῃ (Εἰη]οιαηρ 4, . ΧΙ --- ΧΙ 1) υπὰ Απάργθῃ, 1η806- 

ΒΟΠάΘΥΘ τη ΕΔ] ΏΒΟῺ (σὰ 1, 106) δα αἀἴ6 ΑὈ δββαπρ' ἀπᾶ 80] ϑ δηαῖρο. ΕἸχΊβίθηΖ 

ἄογ ᾿Ἀσσύριοι λόγοι. 

8. ΝΙΟΒΕ ΒΑΙΌΔΥΘΥ ΟΥβομθίηθη ΤΩ ἀ16 ΟὈμΒθαπθηΖθῃ, ἀ16 ΚἰγοΠ ΠΟΙ͂ 

ἃ. ἃ. Ο. δὺβ 1, 180 δ)ὶιοιίοί, θη 685 μοὶβϑϑί, ννὶθ ἴθ ἢ τηϑῖηθ, πἱοῃῖ, ,(ἄθη ὅὁ- 

ΒΟΒΙΟΒ ΒΟ ΘΟ... ϑἰῃϑὺ ἐμδσι οίθῃ πᾶ ἀυγοὶὶ π101108 σογθοβίξογρίθη ὙΥΠΠΚΌΓΣ 

ΖΘΙΠΘΗ,, ΘΠ ὙΓ ΔΏΠΘΏΤΩΘΗ, ΘΓ Δ00 ἄθῃ Αὐξβίδηα ἀογΥ Μϑᾶθσ ρϑρϑῃ ἄθῃ 

ούβίθῃ ΠΑΥῖτ8 ΖΥΥΔΥ Οἱ ΠΘΥ ΘΙ δαβροη ΕΥ̓ ΒΒ Πρ, ὨΙΟΒδ ΔΌΘΙ ΘΙΠΘΥ Δι 5.1 Πγ- 

ΠΟΒΘα ΒΟΒΣ]ἀογαηρ θυ ογδομίθίὶ. Βοσαμί ἄοος ἄθν σϑη2θ Ρ]δη βοίῃμϑϑ ὟΝ Θυκοβ 

δ οἷποὺ ἔοσ  ν  ΒΥθηα ταὶ νυ] θὰ Βουνβδίβοίῃ (νοὶ. ΥΤΙ, 96 υπὰ 99) νοϊθίθη 

βίγθηρθη ϑομάθγιηρ' 685 ὙΥ ΘΒθῃ ] ομθη σοὰ ἄθπι {Ππυγθβθη! ἤθη, δα ΒΟΥΡΊΙ]- 

σου Αὐ8]686 ἀθ8 ΝΥ Ἰομἰρβίθη πὰ ὙΥ ββϑηβυν ἱγάϊρβίθῃ δ8 ἀθυ ἀπο ΘΥβο θΆσθα 

ΕΜ]16 ἀθβ ἴἢταη ἀπδυ ὅτ} σαβίχδιαθηάθῃ ἰοθβ. Ηδί ογ ἄοοι ὈΘΙΒρ᾽ ΘΙ βνν 86 

-- υηᾶ ἀἴθ8 1δβΐ, ψομ ἴἰοἢ ποὺ στ, Βοθοι Ἰδηρδί Ὀθιμοσκί ννοσζάθῃ --- δι8 ἀθῃ 

γίθ]θη Καϊορβζάρθη Ὧθ8 ΟΥΤᾺΒ πὰ ἀτοϑὶ Ζὰ οἰμρθῃθπᾶον βομ ]ἀθγαπρ' διιβρουδῃ]:. 

4, ὍΥοῖῦ Ὀογθοβερίον ἰδὲ ἀ16  ουνυπάθγαμηρ ἀΔιθογ, 888 ἀθσ Η: βίου ΚΟΥ 

ΘΒ πέρ ββθῃ Πδί, ἀἷθ ΥἹΊ, 218 ἴῃ Αὐββιοηΐ ρϑβϑίθ]θ σϑηδῦθσο ΒοΙθγιηρ 

ἄρου ἀἱΘ Τδαϊαμρ ἀθ8 ἘΣ] θα ἀυγορθβ ἄθῃ ΤΎΔΟΠΣΪΟΥ Αἰμϑηδᾶθβ βϑίῃθῃ 

Πμϑβοῃ Ζὰ θυ 1} ]θη. ΕἾΒ δύ ἀ168, 80 ΥἹθὶ ἴθἢ βϑῆθῃ Κϑηῆη, ἀδσ οἰησίρο Ρυῃκί, 

ἅδον ἀϊθ Αὐδνογίπηρ' ᾽θποῦ Εθᾶδοϊίομβ- οὔθυ Ἐϑυ:βιοηβέγαρθ. ἀθογμδαρ οιμαῦρ- 

᾿1οἢ, ΑἸ]οΐπ Θἢ6 ΙΓ 88 8016 Θοἴπθιη σϑῃὴ νϑυθί ῃΖθ] θη ὙΟΥΚΟΙΏΤΩ 586. Β0 

γ᾽ ρομθηᾶθ ΕἸ]ρογαηρθη σίθῃθῃ, πθγάθηῃ ΜΓ στ ἄδγδη ἔμαπ, ἀογ Μόρ! οὨκΚοὶϊΐ 

2 ρΟοάΘΏΚθη, 4888 οἷμθ 1 Κ ἀθ5 αβο ομ βυνυκθβ θη Ὑνϑῃγβο Θ᾽] 10 ἢ ΒΘὮΓ 

αγζθ ΜΙ ΘΙ] απρ' νθυβομὶπηρθη μδί, πᾶ ϑἱπ 6 5016}6 1,910 Κ6 σὰστη Μὶπάοβίθῃ 

(πὰ Αὐϑήηϑδ8 σοὴ ζυϑηζὶρ᾽ 26.116) ἰδ ὙΠ|Ι, 120 Βδη βου ΠΟ ἢ θοσοαρί, νογδυΐ 

δίθιη ἴῃ ἀΐθβθιη Ζβϑιητηθμμδηρ' γϑυβίδηα! ρον ὟΥ οἷ8θ πἰηρθυίθβθη παΐ. ᾿ 

ὅ. ῬθΏμοΟΙ δὲ ΘΌθηῃ ἄθγβοὶρο Οαδθ θχίϑ .-- πὰ ἤ80} ἢ Απᾶθζο, ννῖθ 

Βὔδβθ ἴῃ ϑίῃθϑιῃ Οἱ θββθηθσ ΟὙΤΩΠΆΒ181- Ρσοργϑιατα νοῖὰ δηγο 1879: Ηδί Ἡοσγοάοί 



80 Θοπιρ 612. [598] 

βοῖῃ ὝΟΥΚ βοὶθβὺ μουδυβροβθῦθῃ ὃ ---- ΟῚ ΘΏΘΙ δ 80 ΒΟ ΔΉ ΚΟΥ Οὐ μα ]αρθ 

τα βοηᾶθη Ηγροίμοβθ δἴπθῃ Οθργϑαο ροιηϑομί, σορθη ἄθῃ τ8η ποδί Θηβοἢϊθ- 

ἄρῃ ροηὰρ ΕΠΉΒΡΥΔΟΙΘ ουβθῦθῃ Καηῃ. ΙΘἢ ὙΜ1] το α6 ΜΏπθ ποδὶ τϑὺ- 

ἀγίθβϑθῃ 8880, Ζὰπη Μιπάθβίθῃ 416 βϑι ΠΟΘ σο ϑίθιῃ 80] 8ὺ νογρθ- 

Ὀγδορίθη ἀπᾶ Ζὰ ΙΧ, 88 Ζιυιβδιητθηροβίθ! ] θη Βομδαρίαηρθῃ ΘἰμΘσ, ΘΠ ρΊ ΘΙ ἢ 

ΒΌΠΩΣΊ ΔΙ ΒΟΉ θη, ΒΟΌΣ ΘΙ ὰπρ σὰ ππἰοσΖίθῃθη. Ὦθγβθ]θῸ ρ᾽δαθὶ πϑπμ] ἢ ἢ 8 6 ἢ- 

ἰγάρ!ϊομο Ζυβἧίο Ηοτγοάοῦ ΒΒ σὰ βοίπθπη Οθβοβι ομίβνουκθ 8η ἔο]ρϑηάθῃ 

Β.Θ]1Θ σὺ ΘΥΚΘΏΠΘΗ: 

1, 18, 4 (δομαπιθηί. Αα8ρ.), ψὸ ἄϊο Ῥοσίθ τὰ μέν νυν --- προσεῖχε ἐντετα- 

μένως οἴπθῃ (ΟΣ πίομῃέ νϑηῖσοῃ Ζαυβάϊζθ' 1] θη 80110ῃ, οὐνοπιῖϊξ ἀθγ Αὐΐον ἄθη 

ἔογροη Τοχύ βοίποβ  οσκοθ πδοδίγβρ! ἢ ον ἰρίθ οὗθὺ θγράηχζίθ. 6 Γ 

ὉΠΡϑέδηρθηθ ἴω686Γ τηὔρο Β6108ὺ Θηἰβοποί θη, ΟὟ τθῖηθ ἴῃ νγϑὶῦ Θρθῦθ ΟΥΘΏΖΘΗ 

ΘἰὨρΟΒΟΒ]Οβδθηθ Αἰῃθίθβο (8. 1, 160) πιοῆΐ δυβγθιοηΐ, 1θάθα τ ΓΚ] θη. ΑἸβίοββ 

σὰ ΘΗ οσμθη, ἀπ ΟὟ δ πάθυθυβοιϊβ α16 ΟΠ ΤῊ ΘΓ ΟΥρΟΒΟΌΘμΘη Απδίδββο 

ἄθγο βίθι π᾿ 5 γογδυββϑίζιιηρ νυ] 16 ἢ Ὀοδβοιρί ποσάθῃ. [1οἷῖ ἔγαρθ ΠΙΘΙ ΠῸΓ: 

ΔΏΡΘΩΟΙΠΙΏΘΗ, 6. ῬΙΌΘΘΒ8 ὨΔῸΘ ΜΊΣΚΊΙΘΙ βίαι ροία πάθῃ, ννῖθ πη 68 τη ὅρ] ἢ 

βΒοίῃ, 1 τηΐϊδ Οἱ μῖροσ ΑΙ ΟΒοσμοῖῦ χὰ ουκθηπθηῦ θη Ηθγοᾶοΐί ψ Ο]]}6 (8118 

615 Απηϑθτηθ ἰοσδυρὺ τἱομ ρ᾽ 150) ἀϊθδθη Ζιιβδίζ το ἄθῃῃ Τοχίθ γνϑὺ- 

ΒΟΒΙΏΘΙΖΘΏ --- Τῆδὰ Ὀδδομίθ ἀϊθ Απδίραηρ' ταὶ τὰ μέν νυν ππᾶ ἔθγηθσ αἷθ 

Ὑηοτίθ ὡς χαὶ πρότερόν μοι δεδήλωται --- ἀπά ἀοοῇ 801] ἴῃπὶ 88 80 γϑῃΐρ' 
βοιαηρθη δοῖη, ἀδ88 (ον ΚΥΚΟΥ βοίηθη ΕἸΏΡΟΥ δα 76η6 Ζυϊμαίθῃ ἸΘρθη 

πὰ νσοὸῖ ᾿θηΘῊ βϑρθη ΚΔΠΉ: 8160 φΏΘΌΘη ἴῃ ἀουσϑομθηοΥ 6186 488 ὈΙΒΏΘΥ... 

ΕγΖ ΒΒ] σὰ ΤῊΘ1] ψ]θάοσ δ πᾶ πη ΘΥΡγΘΟ θη ἰρογάϊθϑ. α. 8. νγ. ἃ. 8. Υ. 

-- μὰ ἀδηπέ ΒΔΡΘη ΥΓ ΜΟῺ] ἄθη ψπμαθβίθῃ ΕἾΘΟΚ αἴθβοὺ ρσϑηζθη Ηγροίδθδθ 

Ὀογάητί. [π ἀογ Τδῦ: ὈΪ]ΟθΒθ6 Μαυρι δ ζυβᾶϊζο ᾿Ά880η 810} οὐ ρϑῃπρ 818 

ΒΟΪΘἢ6 ϑυκθῆπθη (πᾶ τηὔρθπη 'ἰπ ΘἰμΖθίπθη, ΘΠ ΘΟ βϑ]ίθηθη ἘΔ]1Θπ ΔΌΘΝ 

ἴῆσθη ὕτθοθοῦ νϑυυδίῃθη), ἀοβρ θη ἀορροὶίθ Βϑοθηβίοηθηῃ πᾶ δηάθσουβϑί β 

οἰ σϑη! 6, 8051: ΟΠ. Π10 6. Τηἰθγροϊδίζοπθη. ΠοοΒ νοῃ 8110 ἄθιηι ἰδέ θυ πἰομί 

α1΄ὁ0 Βοᾶθ; νἱϑιηθῦσ οἱ] 98 ἴπ (οΥΓ ΜϑΏΡΖΔΩΙ] ἀον ΕΔ]16, νοὰ ἀογ Ηδηᾶ ἀ68 

οΥίΆβΒουβ Πουγγθηάθ [76 ὈΘΥ δυο πα σΘ Βογϑιιβζαβηάθη, νοΐ ἄθι 

ΤΑΘΉΒΟΒΙΙΟἤΘη ΟΠ ΑΓΒ: οἱ 6, 50 νἹθ] 10}. Βθῆθῃ Κϑῆῃ, Βοῦ ]οΥ απ] ὄϑθατο Αὐΐ- 

δΆ00 Ζυροιηαϊμοὶ νῖγτά. Μάβϑίθη ἀοοῦ ἀθνρ]θί θη ίἄοκο 4685 Β6- 

ἔγϑι ἀμ θη ΘΡΘη ρσΟπιιρ ΘΔ] 6, ἅτ ποι έ ΕΓ ΥβρΥ ρ]1 ἢ 6 

Αὐ οὶ Ομ πα ρθη 468 Αὐΐοτβ, υπᾶ πἰοδέ ροπαρ, πὶ ἔτ [πύϑγρ0]8- 

ἰἰοπθη Ζὰ ρο]ύθη! Ὧο ἰδ8ὲ ἀον ΚυΚΟΥ, ἄθββθη Το ῃδαιιρο ἅ1656 Π887- 

ΒΟΠΑΥΐθ 11πὶ0 τοῦ αν ββηοιΐ Οὐδ δ ἢ ΠῸΓ τὶϊῦ Δ Πού άον Ὗ ΔΕΥΒο ϑίη- 

ἸΙΟ κοὶδ σὰ ουβράμθῃ νϑυτηὅομῃίθ ἴἷπ ὙΥ̓ΔΕσΠοΙΐ Θπίραρρθη βῖ0 ἢ} ἄθηη 80 0 ἢ 

8116 ἄϊ686 ΔΏΡΘΌΠΟΙ πδομίγβρ]!! ἤθη Ζυβᾶϊζζο σὰ ΤῊ61] 418 νογάουθίθ υπᾶ 

᾿πίθτρο] γί 6116, σατη δηάθσγῃι ΤῊΘ1] ΔΌΘΥ 418 νὅ]]ρ πηνογαβοῃίγο ϑἰάοϊκο, 

ἄργθῃ  ουκαϊρίπηρ τἱῦ ἄθτα ) ΟΥΔρομοηάθῃ οἄθῦ ΝΟ ΟΙ ρθη θη πὰγ ὈΙΒ 6116 

Θίηθη ΑἸβίγιοἢ νοὸρ (ον δ] βδιη οὶ Ὀθβιίχί, --- οἷη ἘΠΠαγΌΟΙ, ἀΟΥ ἴῃ ἄογ αὁ6- 

ΒΔΙΏΤΩ [Δ Π]ΔρῸ 4085 Ποσοούθιβομθη Ὁ ΘΥ68 (16 Ὀορτπαρί ἰδὲ πᾶ Ὀθὶ 6. βΒομῃθὶη- 

ὉΔῚ ΔΌΒΙ ΟΠ βοβθη  οΥἰ πάπηρ 80 ν᾽ ] Υ ΠΡῸΣ ἰοῖθ πο Ἰοο ἢ ρϑΠ2 δὰ γϑυ- 

τηϑίαθῃ γᾶ. Μϑῃ ουϊθποῦθ βοἢ ἀοοὴ ἀοΡ 80 πϑπῆρ νιθαθυκοηγοπάθη, δῖ 

ΑΒ] ιν προ νοὰ ἄθχῃη ἰῃ8 Ατρὸ ροίδββίθῃ Ζ1616 ππᾶ διῇ ἀϊθ ΕἸ ΟΚΚΘΩΣ Ζὰ 

ἀθυβο θη Ὀοζιρ] θη οηἀθηρθηῃ (ἐπάνειμι δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον ἤια λέξων 
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λόγον ἃ. αἀρὶ. πι.) υπᾶὰ δίοῃβ ἀ68 ῥυϊποὶρ  θ] ]θὴ ΑἸΒΒΡΥΛΘΙΝΒ ὉΠΒΘΥΘΒ Αὐΐοτῦβ 

(ΑΚ, 30): προσθήχας γὰρ δή μοι ὁ λόγος ἐξ ἀρχῆς ἐδίζητο, ἄθῃ ἀοο} Κδῦχῃ Ἰγρομᾶ 

Φοιηδηα τηϊΐ οἰπθη ὨΘΌΘΥΘΩ Ηρτγοαοί- ΕὈΥΒΟΠΟΥ 850 νουβίθῃηρθῃ τἱγα, 418 ψγ ὸ ]]10 

ἀον ΗδΙ Αγ ΒΒΊΘΥ βαρθη : ἰοΘἢ. Ὀΐη νὸὴ Απέδηρ 8 ἀδγϑυΐ δαβρορδηρβθῃ, τηθὶῃ 

ΟΣ ἀυτοῦ Ὡδομίγξρ!ομο ΖυβἧϊίζΖο σὰ ογνθι θη! 

Ι, 1256 μαὶ βιθίῃ Ὧδ8 γογαϊθηβί, 16 ϑ'16116 ἔστι δὲ Περσέων -“--- Σαγάρτιοι 
818 δηδβίδεδιρ Ὀϑζϑιομηθὶ σὰ πᾶῦθη. ΑἸ]θῖη ἄθῃ Ὀθαθαυϊθηαβίθῃ Απβίοββ, (ὁ Γ 

ΕΣ τοῖο πνϑηϊρβίθηβ πῃ ἄθγ Ῥῆγαβο ἔστι δὲ τάδε Ἰορί (γγὰ8 ᾿οίββθῃ 801}: ἀ16 
γου Ογτὰβ Ὀογυΐθηθῃ ὐξδυιησηθ νν Δ. ΘῺ 411086), ᾿ΠΒΌΘΒΟΠαΘΥΘ ἩΔΟΒ ἄθυῃ ΒΡΥΔΟ]ἸΘἢ 

80 ρ] Θ᾽ ομδτερθη ὑπ ΒΘΟΆ]Οἢ 80 νϑυβοιίθάθηθη ϑ'δίζθ ἔστι δὲ --- γένεα, γδππιξ 
ἀϊο οσγιαίμυπρ πἰομῦ ἴηννορ, ἀοΥ Αὐΐόοῦ ᾶ00 αἀΐθθθ Βοιηθυκαηροιη ,ογβί 

Βρᾶϊοτι, (00 Βίγϑθηρο Εὐοκβίομῦ δυΐ ἄθῃ Ζυβδιθημδπρ 468 Τοχίθβ' 

Ηἰησαροῆιρι. ΑὙοἢ ον 06] σονϑῃ!θ Αογῖϑὺ ἀνέπεισε --- 8418 ΟὉ ἀθΥ νοὶ οσμΐῃ 

οὐζᾷ ] 6 ΕΙΣ ΒΙΘΥ Βοῦοη θοκδαηηΐ ννᾶγο --- Ὀ]οΙδὺ δυΐ ἀ1686 ἿΥ ο᾽86 ἀπουκ]ἅγί, 

16 6119 οἵ] την 8418 4848 Μϑοῦνουκ οἱ μθ 5. πιο ΘΠ 58] Ο8θη, 80ΘΓ ϑηϊρ' 

ΒΡΓΔΟΒΚΟπαισθη [πἰογρο]δίουβ. 

ΗΠ, ὅ8 νὶτὰ σι ΓΧ, 88 τοἱῦ δυΐροῦ γί; ἀοο ἢ ἀπίου δι 65 δἰθίῃ, ΖΓ 516116 

56] 08ὲ οννγδβ Πουδγίίροβ σὰ Ὀθιμοσκθη. Μδῃ β᾽θῃξ: θὴῃ πο  ἀ8Δ8 ΘΚ ἀ08 

Ἡ 80οὐ ΚΟΥΒ, 80 βοβοῖηὺ ἄοοῃ 1608 Β61η608 ΗΘΥΔΙΙΒΟΘΌΘΥΒ οἰποὺ Θηαρι ρθη ἀπᾶ 

οἰμΒ Πομ θη Ἐθαϑοίίζοι. 2 ΘΥΙΠΔΏΡΘ]Π, 

Π, 127 ϑτι6 βοῖοπ 88 ἴπ ϑῆθιη ΕΔ]1 ρ8η2 ὈΘΖαρΙοΒ6 γάρ ἴῃ οὔτε γὰρ 

ὕπεστι οί νῸΥ ἄθυ Αηννθπαπηρ Βοῖ ποὺ 1,160] ΡΒ ροίμοθθ θυ ῇγθη 801]6Η. 

Νυσ ἀϊθ ΑΔΒ πΙ6 οἴποσ ΚΙ θίηθη 1 οἰκο (ἱξ ΑὈΙΟ ἢ), ον (ἄλλως δὲ ἐνδεεστέ- 

ρην), Ὧ86}} ταῦτα --- ἐμετρήσαμεν, ὑπαὶ ἄθῃ Βοαϊηρτπρθη 4685 Ε'Δ1168 ϑἷῃ γ01108 

αϑθηΐρο. 

ΠΙ, 166 ἔῃ. τὰ ἀδ8 Ζυβδιηϊηθηρθῃὔσιρο ποῦ ογβ (ἀῦγοι αἷθ βρᾶϊου 

οἱηροῦίρίο Βοιοσκαηρ δα ΑΘβοῦυ ]οδί, ΒΟ άθγ ὈΘΥΘΙ 8 ἀΌΤΟΙ αἷ6 χυνοὶ, δα 

416 ουνδηα βο 8 ΕἸ ΒΥ υ Ἀ]1886 πηὦ ΒΘΗΘΗΠΠρΡΟα ἘρυΡ ΒΟΥ Οοὐποιΐθῃ 

Ὀοχ ρθη ϑξζο σοίγθημί. 0116 η δυο αἴ680 δὺΐ βρϑξθγον Ζυϊμας ὈΘγΆΠΘα ὃ 

Μϑῃη Κδῆῃ (485 Εἶπ 8ὸ ρυΐ νῖθ ἀδ5 ἀπᾶάθσθ Ὀοδδαυρίθῃ; μὰν αἴ 6 68 Θ᾽ ἢ ροτ- 

ἸηΆΒΒΘη ΒΟ ΙΘΥΙΡ 861, ΔΓ αἰ ΘΒῸΥ ΔΌΒΟΙ βδῖροη ΒΔῆπ Ζὰ σϑοῃίου Ζοὶΐ :πὴ0 

Ζὰ ὨΔ]ίθῃ. 

1ΠΠ|, 89 πιδρ' τΏδῃῃ οἴπθη ΑἙΡΘΏΘΙΟΚ ἀδγάθοΥ βίαΐζιρ υϑγάθῃ, ἀ888 16 

Αὐκάπαϊραμρ, χατὰ τάδε διεῖλε οὐδὲ ΠΑΘῚ ΙΏΘῊΥ 818 ΖΘ ΖΘΙ θη χὰ :ΠΓΘΙῚ 

Ἐδομίθ ροϊδηρί. ΑἸ]οΐη σὶρ 80]]}0η ἀ16 ΜιΙΒΘΙΙ ρθη ἄρον 4106 ΗἩδμθ ἀθὺ 
Ρουβίβομθῃ Τυϊραΐθ ἄθιῃ ρου βοῆθηῃ [6860 γϑγϑίθηα 16 ννογάθῃ, 6110 σὺ ΘΓ 

416 Βοάθαϊπηρ ἀοΓ ἀδθοὶ δηρονδηᾶίθη Μαβδροντοηΐο αὐΐροκΙιαγι 180 πᾶ ἀδ 

πὰ ἀϊ6 Πδγβίθὰηρ' οἰ πτηδὶ --- ΠΟΙ Προ  Ο186, ννἱθ δῖοι ἰθίη δῃζὰ- 

ΘΥΚΟΠΏΘῺ Βομοὶηΐ --- ΔΒ τοι (616 186 σϑκομηηθῃ ἰδὲ, γγἃὰ8 ῬΝυπάσθυ, ἀ888 ἀθὺ 

Οϑβοβ ΟΠ ΒΟΥ ΘΙ ὍΘ Σ πἰομῦ βοξοχγέ νυ θᾶοσ ἴῃ 16 σογδάθ βέγαββθ οἰ ῃθιθρίὶ, Βομάθγῃ 

οἷῃῆθ Βοιμθυκαηρ ΠΙΘΥ ΘΙ ΠΒομδ]ίοί, ΕΪΡ αἷθ δὺ βοηδί πιολΐ θοῦ θηθ δηρο- 

ταθββθὴθ 3[6116 σοία πάθη δ οὺ 48 τηδρ' πἰομΐ ἀθουτη ϑδὶρ ΚαπβίνοἹ] βοίῃ, 

ΔΌΘΓ 68 ἰδὶ ΘΓ Θομίθ υπᾶ στϑομίο Ἡργοάοί. ΝΊΟΝ νἱθὶ δηάθυβ βίθηξ 98. Ἂπὶ 

1Π, 98, οἷπο 6116, αἴθ δυῦ ἄθῃ οσγβίθῃ ΒΒ] ΟἸς ἸΠΘΩΣ 818 ἱγρϑπᾶ οἷ ηθ 

δάογθ σὰ Οπηβίθῃ ἀοσ ϑίθι η βοῆθῃ Ηυροίμθβθ Ζὰ βρυθοθθη βομοίηδ. ΗἸΘΥ 

νϊγὰ ἀϊθ Απκίπαϊραπρ οἴηοῦ ϑοΒ:] ἀθγαηρ (τρόπῳ τοιῷδε χτῶνται) γο αἰθβου 
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βϑ᾽ δῦ ἀῦγο πϑῆθζΖα Εἰληΐχίρ ΖΘ1]Θη σοϑίγθηπί. ΑΡΟΣ ἀον ΤΠΟΌΘυρϑηρ γῸΠ Οἱ ΘΙΩ 

ΤὨΏθιηδ Ζ.π| ΘΠ ΘΥΘη δύ ᾿Θάθβι ἃ] οἷ τὅ!]ϊρ 5860 }- υπὰ πδίαγροιμξδβοσ, πᾶ 

ννδμγοηα ἀον Η]ΒΙΟΥΚΟΥ νομ Ββοίηθιῃ αἀθρθηβίδηαθ ἃ ὈΖυΒο οἱ ἔθη βοΐ, 11θ8ὲ 

ΘΓ Ὁπίθγνγθρβ 4116 ΕἸΘΙμΘηΐθ βθῖηθν βρβθγθη Πδυβίθὰηρ τῖθ Ζυ Ἅ]]ρ ΔῈ}: 

416 δαπαν δβίθ δὴ ἄθῃ ΟὙθηΖθη [πάΐθῃβ, α16 ,βίγοι  αγϑίθης [πᾶθυ, θοῇ ΘΌΘη 

αἴθ ροϊαάρθυπηθπάθῃ β:πᾶ (πὶ {Πηἰθυβοῃϊθᾶ σορ ππᾶ ἴτη ΖΒδηητθηΠδΔηρ ταϊ᾿ 

ἄθῃ ἄθδγιρθη ἰδιησηθη 408 τνϑιΐθηῃ 1,8 Π468, Ἰγθη Θἰζίθη πὰ Βγβασοῃθη), ϑπᾶ- 

0 ἢ Ἶθμθ ἰθβθηδιηθίβθη, ὑγθ] 0 61 ἀθὺ αθυνιηηυηρ ἀθβ αο]4θ8 ἴῃ θυ 

ϑαπανε βίθ οἷπθ 8ὸ Ὀθάθαϊθμαθ Ε0116 βρίϑιθῃ. ὙΥΘΥ ἰθὺ ὕννδβ 418 ,μβρβἐθγθῃ 

Ζαυδβαῖζ' Δ Ββομθι θη Μ0111, Καπη 16 πΙ οὗ Θἰπέδομο Εδηἀθοι ΘΥ ΚΌΠρΘΩ 808- 

ΒΟΠΔ]ΓΘἢ, ΒΟΠΑΘΙ ΘΓ Ι188 οἷπθ νο ]δίδηπαϊρο {Πδυοἰϊαηρ ἀθγ [6110 γσογϑιβ- 

Βθίζθῃ, ὈΘΖΙ ΘΒ αμρβυγθῖ8θ νυ θἤστηθη. ἴΠμὰ σ 616 8}6 ταηϊρογδίοθιρ οθ Ηϊηᾶθτ- 
ὨΪ886 8010} θίπθιῃ Βθρίηπθη Θηΐρορθηβίθῃ θη, ρ] Δ θη ὙΥἹΣ ὈΘγοὶΐβ βαίίβδιη ρ6- 

“οἷρὶ ζὰ βϑῦθῃ. Βϑὶ 
1ΠΠ, 181, 12---1ὅ Ὀγδιομθη ὙΪΓ ἀὯ8 ὑτῃ 80 ἩΘΩΪΡΘΙ Δ ΖΑ] θη, ἀ8 

θ᾽ π᾿ 5 οἷρθπθ Βριηθυκυηρσθη: ,0᾽η8 ρϑίθησίθ δῃγοποϊορίβομῃθ Νοίϊζέ, Ὁ πθ 

ΚΙαγθη Βοζὰρ ζὰμῃ οΟΥΒθυρθμθμάθῃ" (ΔΡῸΥ ἀοοἢ δὴ ἀ16808 ροΚΩΡΗ͂;, ἀδῃοῦ 

Κοῖπθ δίοββθ Μαυρὶηδ)ροββθ, ὔμμθη σἱὲγ Ὠἰησυδίρθῃη !), ,Θῖμθ Ὁ]614]160 86 

Ταιυ ο]ορίθ' πὶ. 8. νΝ.,) ΠῸΣ ἄδΖζαὰ αἀἴθηθῃ ὔπηθῃ, ἀ16 3..6116 818 τουροϊδίζοη ζὰ, 

ΘμμΖθίσμθ (80 Βοθοπ ΑὈΙΟΠ), νγοταδ ὙΪΓ σνὸρ Ηθγζθῃ οἰυθυβίδη θη βἰπά. 

ΖῸΓ Ζοϊῖ, ἀ4 Ἠοτγοαοί, .͵]6 θη 8118 οὐϑὺ ἡ8οὸ γοΟ]]θηθηρ ἀθ85 αδηζΖθῃς, (1680 

πα ἅπη]1 96 Φύ6 110 ῃ βοίμθιη  οσκθ οἰπδάρσίθ (88 ἀρτίρθηβ Ηουν ίθιη ἀ108- 

ΤΔ8] ποῦ τὴ ν ]οσ Ζυνθυβιοῦ Ὀομδαρίθῃ 001}1}}, τ88 βοίηθ Οθἰβίθβκτγαίϊ 

Ὀογοὶΐβ ΘΥΒΘΌΊΙΟἢ σοὶ τΐθη ὨΔΡΘη. 

ΙΝ, 2 ρουβοθί 'π8 ἀθὺ οσυθδυαΐ νορ ϑἰθὶ π᾿ Β Απηθσκαηρ 7646 Υ Επί- 
δοσπαπρ. .0 48 ΒΟΟΣ βϑίπθιῃ πῃ ἃ] 6 ΔΘ ΒΘὮΓ ΡΓΟὈΙ Θιη δύο 6, 818 
ἴῃ ἄθῃ Ζιυ 81 ΘΔ ΠΡ᾽ ΒΟΒΙΘΟΝ Ρ4850η 46 Οδρὶ6] βοβϑῖπΐ ϑχβί πδοἢ- 

ὑγᾶρ]λο ἢ νοτὴ Ὑ ΘΥΆΒΒοσ οἱ ηρθϑθίζίέ σὰ βθίη.. Μϑῃ 1686: βομῃοίηΐ ἱπύθυρο! τὶ 

2Ζὰ 86ῖη, υπᾶ τηδὴ δδΐ δι18 ἄθῃ αἰ θβ1} 8} ΒΘ. ψΟΒ]ρορτ πάθίθῃ. ῬΥδτββθη ἀθῃ 

Δ]1οἷπ ΔΏρΘΙΘββθηθ ΟΏ]τι85 ροζορθῃ. (Κτάρου ἀπὰ ΑΡΙοΩῦ Βα]ΐθη αϊθ (6.19 

Γὰγ ἸδοΚ ἢ 8 8.) 

ΙΝ, 14 υπὰ 18 ,νογάθῃ ϑυβὲ δοδίγβρ] ἢ} ΠΣ ΖῸρΡ ΘΟ θη βϑὶῃς, 61] 

-- πὰπ, νν61}] Ηδγοάοι ΒΒ Ηθγδαβρθῦου 68 νυν θυ] 10 ἡπᾶρί, ἀ888 ἀϊθβου ἤδοὴ 

ΑὈΒΟΆΪ85 οἷποσ Εἰρίδοάθ στηϊθὶϑὲ θυ ἴθ ἀΐϊθβθῃ ΕἾΔ110 ρσϑηζ ρϑυγὅμη] θη 
Ἐοαονθηάαηροη (Ἀριστέω μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω. τῆς δὲ γῆς τῆς πέρι 
ὅδε ὁ λόγος ὥρμηται λέγεσθαι χτὲέ. ο. 16ὅ---16) Ζὰ βοίποπι Ηδαρἐ θα Ζαγίοῖ- 
Κοῆγί. Π16 Ζανθυβι οΒ ]Π1οἢ 6 ὈἱδρτιοΒ6, γθυτηὔρθ ὑγϑ Ομ Σ᾽ 

ΤΥ, 86 ἤἥπ. ἀθγ ραυθηἊ θύϊβο 6 ϑδδίζ παρέχεται δὲ χαὶ -- μήτηρ τοῦ 

Πόντου ΓΣ ,Θἰη 6 πδοιίγαρ! ἢ φυροεϊρίο Νοίϊχ' ογκ νι νυϊγά, ἀδτέ ταῦ ΕῸΡ ἸΏΒ6Γ 

ϑίδα θη οσγοθρθη. ὙΊθάθυ Ὠδηᾶθ]ξ 68 5160} π101}0 ον ὑπ Θ᾽ η6 ΔΡΡΘΙΪΒΒΘΗΘ, 

ἀμνουραηάθηθ Εδηαθοιηθυκιηρ, ΒΟΒΘΥ τὴ οἰηθηῃ ῥιδίζ, ἀθγὺ θοῦ οὔϑὺ ἀπϑομί 

ΒΘ τηδρ, ἄθιη ΔΌΘΥ ΌΣΟΙ. ΝΙΘιηδηα 416 Ὡδοβίχξρ!ομθ Ηϊησυίριπρ σόοτὰ 

αθϑβίομβίθ δ0]Θβθῃ Κᾶηη. ΠΟΘ νγὲδβ 8011] τηδῃ ογϑ Ζὰ ἴϑθῆθῦ Μυβίοηοϊβίθπηρ 

Κυϊαβοθοσ Μϑηθκ βᾶρθη, α16 Ὧπ85 Ζὰ 

Υ, 217 Ῥοροριοῦ [Ι͂π ἀἰθβϑοσ Δ] ΘΓ ἢρΒ ΒΟΟΣ Ὀοβο ϑαϊσίθῃ 3'.6116 (ἀϊθ 

͵οἀ θη 8118 συ ρ]θί οι 1 Κϑημ δῖ πα ἱπίθσρο]γῦ 180) ουκθηπί ϑ θη πἰοηΐ ὙΥΘΏΣΡΘΓ 

εἶ οἱ ξεβρθ τ ρος ὑκαι οὐρα ν τόδ πε σρ κως ἰακι αὶ 
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818 ΥΘΥῪ νϑυβομιθάθηθ ΘΠ: θῃ : ἄθη ἀγβρυ ρΊ ἤθη Τοχί, ϑηθ πδοδίγϑρ! οηθ 

ΕΗ απαμοίο' ἀθα Αὐΐογβ, ψϑίοῦθ αἴθθοῦ δρᾶϊθγυ το ἄθιῃ Οομπίοχί ζὰ γϑῦς- 

ΒΟΒΙΏΘ]ΖΘ ΘΔ δι οἢξσίθ, 416 ΔΌΘΥ οἱπθ πηροβοῃιοκίο Ἠδπα ᾿ὰπραββϑηᾶ' ἴῃ ἄθῃ 

Τοχί «οἰηροῦίρι παῖ, πὰ μα] αἴθ Ζαίμδί οἱπθθ ποσοῦ ὐρδίογθη, ἀθὺ (ἄθῃ 

ΒΙΘΥΔΉΧΟ, σογβίσγίθη Ζυβδι τ Θ  ἢδηρ΄ 1 ΘΟ ὨΘΥΖαΒΙ6 116. Ὀθιίΐ νὰν. ΤΙ αὶ 

65 ΊΓΚΠΟΠ Νοίῃ, ρου αἀἴθθο Ατί νορ Τοχίθβ- ἀϑο]ορῖθ οἷη οσγί Ζὰ υϑυ!ΐθυθῃ ὃ 

ΥΙ, ὅ9 υαπᾶ 60 (τινοὶ δυῇ ἀϊθ {Πϑ γι πβύϊμητησπρ Οἱ πῖροῦ βρϑγ δ βοι ΘΓ 

τὴ ῬΘΥΒΊβοῆθη υὑπᾶ ργρἑβομθη ΕΠἸητΙ ἢ πρθη Ὀοχζάρ!οθ Οδρί(61) 580116ῃ. 

ΥΘΏΏ 816 ΔΌΆΘΙ σοτ Ὑ ΘΥΆΒΒΘΥ ΠΟΥΥὮγΘη, ἀο0611 ΜΟῊ] ογβί ἡδο  γ ρ] ἢ} ἴῃ ἄθη 

Τοχῦ ρϑκουητηθη βοίῃ. ϑύπῃ ἢ 611] 5106, 6 ΘΒ ΘΒ 1 6 Βοιηθσκυηρθης 

Θη Δ] θη. ἩΘΥΥ θη βοῃθίηΐ 4180 σῸ ΟοΥ πἰοπῦ ΘΌΘη ρον ὅπη] !} ἤθη γοτδαβ- 

βΒοίζιαηρ' ΔΒΖΌΡΘΗΘΩ, 6488 Θἷη Αὐΐοῦ ὈθῚ ἀθὺ ογβίθῃ ΑὈίδβδαηρ βϑῖηθ85 Ὗ ουϊκϑβ 

ΚυΙβοποῦ πᾶ ἈΠ] ΥΊΒοΠοΥ νου δ ησί 418 Ὁ61 ἀθὺ Ἐλονι βίου οὐϑν ΝοΟθθαγοϑί απρ; 

ἀθββϑίθθῃ. ΝΌΘΟΙ ννἱγ θη ΟΥ.81608 ΒΘαΘΏ θα, πἰοῆρ σοροη ἀϊθ Ὀοϊάθη 

ΑἸ ΒΟΒηἶ 6, ΒΟ θγ ρθρθη αἷθ Ἰοίχίθη φννοὶ ΖΘ.]Θὴ ἀθ8 σινϑιΐθη ἀθυβθ 6 οὺ- 

ΠΟΌΘη, ψΘΙΟΠΘΒ ΤῺ ψϑηὶρ Ὀοργπαοί βοῃθὶπί, ἘΠ ἰδῇ σοῦ ἀθν ΕΥΌ]ΠΙΟ οὶ 

ον 8860. Βου βζυνθῖρο ἴῃ ϑραγία αἰἴ6 θαθ, υπᾶ ἀξ βομῃοῖηΐ 68 ἄθῃῃ Ἡσογοᾶοί 

Βοβοῃάθυβ θυ κθηβνυνουίῃ, ἀδ85 ΡΟ 416 ἾΔΠΙ νοὰ Ηργοϊάθῃ πϊοῃΐ, νυῖθ 

δηάδογνβγίβ, ἀ16 δ τητη ρα ηρ, ΒΟΠΑΘΤ ὩῸΓ 416 Αὐδβίδιητηπηρ Θηἰβομοι ϑῦ. 

ΤΟ Καπῃ πῖοδέ ἴπὶ Επ ογπίθδίθη βπᾶάθῃ, 4888 ἴῃ ἄθη  οσίθῃ οὐ χατὰ λαμπροφω- 
νίην ἐπιτιθέμενοι ἄλλοι σφέας παραχληΐουσι, ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια ἐπιτελέουσι 88 

Αβγπηᾶαοίοπ' (Ὧπ ἀοΥ ϑρ᾽ἐΖθ 468 ἀλ8 ΟΥΔΉρΘΠΘΠαΘ ννϑῖ του ΔΒ Πσϑηάθηῃ ϑ'.4[Ζ68) 

οὔδσ (ἄθσ 1οβϑθ''. (8011 σοῦ] ΘΙββθ ἢ 8. ΒΒΟἘ}116551106η6) ΒοΖαρ δυῦ ἄθῃ οΐῃ θη 

Βιδηα ἄογ Ηθγο] θ᾽ (ταῦ οἱ χήρυχες θορᾷπῃ ἀἷθ Αὐῇζϑμ!πηρ ᾿Θ ποῦ ίδηᾶθ, ταϊὶ 

χῆρυξ χήρυχος 50] 1Θβδ 810 υυθᾶθυ 80) ,ἄθῃ Ηϊοῃτρθη ΑΠιλογκοσ σνουτϑίμῃθῃ. 

Ὠϊο χυνοὶ Οδρὶῖθ] σοῦθῃ τηϑῖηθβ ΕΓΔ θ5 Ζὶ ΚΥ  ΙΒοῦ θη ΑἸΤΘοΟΒπηρθη ἰσρϑηὰ 

γον Ατὶ πἰομὲ ἄθῃ Δ] ουτηϊ παάθβίθη ΑὩ]888. 

ΥΙ, 79. 16 ρῬαγθῃτϑίβοῃθ, δῦ ἀ16 Ηὅἢθ ἀθβ ἴτὴ Ῥϑ]οροῃπθ 0] 1 Οἤ θη 

Ι,ὅβοροὶθβ ἔν Οοἴδηρθηθ ὈοΖρ! 6 ΝΟΙΙΖ τηϑρ' Ἰηδὴ 818 ποὺ Ζσὰγ ἤὅϑοῃθ 

δομδτρ ᾿πθἢϊη Ὀθδηβίδηαθηῃ ὑπ ἀθιηρθη δ 885 ΔΓΠοίϊγθη. ΑἸ]θῖη ΘῚ ἢ 8 

ΤΘὈ] ρα ΒΟ ἰδὲ ἀπρϑαϊηρὺ ἈΠΔΗνΘΠαΌΔΥ; ἄθηη ἀϊθ Αγ ἀθν Απκηϊρδιηρ 

ἰϑὲ ἀ16 Ὀθβίθ, ννϑιοῆο ἀϊθ ἥὅδοῃθ ἱγρϑῃᾶ Ζ}}1658, πα Ἡθγοάού Ἰιᾶέϊθ ἀϊθ Νοίϊζ, 

8118 ΟΥ 810 νοὶ Βαπᾶθ ἴθ ἄθῃ Τοχί σὰ νϑυρῆδηζθη ὈΘΔΌΒΙ ομτρίθ, υν θά θυ 

ὥθηϑα 80 ΤΆΒΒΘΩ τη 880}, ὙγΝ16 ὙΥΪΓ 8510 ὈΘΊοιΐβ 16 ζί ἴῃ αἀΙΘβθῖι ΙΘΒθη. 

ΖΑΎΙ, 98 ἔπ. (ἄθιη Ὑ  ύβι οι οἷποῦ ΝΥ ̓Ἰθάθυραρθθ ἀὐθῖθυ ρϑυβίβομοσ Κδηϊρβ- 

ὨΒΔΙΠΘΗ) ΘΒ Ὑἱγ: (016 ϑ.6116 ἰδὲ νϑγάδοῃερ, πιο ΤὮΥΘΒ [ἢ 8]068 ΟὝὟΘΥ [ΠΓΘΓ 

ὥργϑομθ ψθρθη, βΒοῃ θυ ὙὙ61} 510 ὨῸΪ οἴπθη ΖυἈ]] ρθη Ζιιβδιτ θη μϑὴρ παϊΐ 

ἄθιη ψουμουροῃθηάθη μδὲ πὰ ννῖὶθ δἷῃμθ φρο θῆγίθ δηαμποίθ διιββίθης. ὈΘΏΠΟΘἢ 

Τη8Ρ᾽ 5Βῖ0 νοῇ Ηογοᾶοί Βουγίϊγθη. θη ἔγθ ΠΟ ἢ ὍΠΒΘΟΥ Η ΒΟΥ ΚΟΥ ἀϊθ ]οἱϊρθ 

αἀϑνόμημοῖξ μδίΐθ, ἄθῃ Βδπᾶ βοῖπμθβ ΗΔ αἀΘΧΘΙΡ]ΔΥΒ ταϊΐ 81]1ΘΥ πδηα ππρϑῃδτίρθη 

Αὐβ᾽δββιηροηῃ ΔΩΖΟΡ]]Θη, 80 ἰδὲ 416 Αὐῇραθθ βϑίῃου ΗἩθγϑυβρθῦθυ θἱὴθ γϑοί 

τη 8816 ὴ6 σοτνοτάθη. Ὁ ΘΗΣΡΟΥ οομβογνδίϊνθ ππᾶ τ Πα Υ Ρῃδηΐαβίθνυ οἱ] ΚΥΎΣΟΙΚΘΥ 

ψογάσῃ Δ]]ογάϊηρΒ ὟΥ Θββ86] 1} ηρ᾽ 85 Αἰμϑίθϑθ παῖ Ὀθάθῃ Ηδπαάθῃ τ θυβο γθί θη 

πᾶ 516 ἢ δ οἢ 468 {Ππηϑίϑη 98 ΘΓ ΠΏΘΥΙ, 858 616 ὑῃτ 6 108. νΟΥΔ ΘΙ ΘΒθΘΩ, 

ἴπ ϑίηθπι ΤῊΘΙ] ἀθσ Ηδηβο τ θη ἔθῃ]θπᾶθῃ Ζθι]θη οἰμη μὶρ σϑγυσίμϑι]ῖ 
γγνοσγάθῃ. ϊ16 Βριῃθυκυηρ σὰ 
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ΨΗ, 20, ὅ βομρίπί ὯΠ8 80 νο ]δίδηα!ρ Δὰ8 ἀογ 1, ρορτι θη, 4858 τηδῃ 

Β1:0 ἢ} ΟΣ] ἀοΥΓ ΜΝ ϑῃῦβοῦθαῃ θυϑο θη Κϑπη, 816 Θἰηρθηθηα Ζὰ ψ]αθυ]θρθῃ. 

γγὸο Κοππίθ ψγῸ}}} Ἡθχοάοί ἄϊθβθῃ Εἰχοῦσβ ἄρον ἀδ8 Υ θυ 1} }188 408 Χ ΘΥΧΘβΖιρθ8 

2 ἔγάμοσθη ΕΧΡΘαΙ ΣομΘῃ" ὈΘΒΒΘΥ ὉΠΙΘΥΡΥΙ ρθη, 8158 δὰ ἀθσ ϑ3[6116, σγο Γ᾽ σοῇ 

ἄθῃ γἱθβίρθῃ, νἱϑὺ γ 110 Φδγθ ἴθ ΑμΒρυο ἢ πΘμιηθμάθῃ Ὑοσθγυθι ρθη Ζὰ 

ἀϊθβθιη ΚυϊθρβΖαρθ σοβργοόοθθῃ ᾿δϑίίοῦὺ Ὑ1Θ τζδὴ ὨΙΟΥ͂ νΟῺ ΘΙΏΘΙΣ 9086 580 }- 

ομθὴ ουθδηᾶθ' Βρύθοθθη Κϑηῃ, δύ τ θη Βδ[Π56], υπα δοι ἀ16 Βρυϑο] 109 

Απκηϊρίαηρ᾽ : ΟΧΘΥΧΘΒ Ζορ᾽ ἱηρΘ. ΤΣ ΘΟΡΊΔΓΌσα τηϑηὰ (Θ᾽ ἢ 8 οἰσθηθ [ΓΘ Ὀογίγαριρ) 

'ἴη8 Ε6]14: ἀθῆη ἔγνϑῃγ οίηθῃ ρον] ρογθη ΚυίθρβΖαρ, δᾶ 68 πϊ0 σορθθθῃί 

τι. 85. Ψ. ὑθάδγέ Κοίηοσ Βιθοβίογ ρσαηρ,. 

ὙΠ, 96 ἴῃ. 850}} ἀδλ5 ϑδιζομϑθῃ ἐπεβάτευον --- Σάχαι «βράϊογ πδοβροῦϊρι 

βΒθίη. 2.888 ϑίῃθ δαΐ ἀϊθ ρϑβδιηηίθ ΕἸοίίο θθζάρ! 9 ΑἸρδθΘ ΠΙΥρΡΘΠαΒ ὈΘΒΒΘΥ 

δ Ρ]δῖζθ ᾿ἰϑύ 8418 ἃϊω Εἶπαθ ἀθὺ Αὐΐζδμ]ηρ' ἀρ οἱ Ζθ] θη ΟΠ ΒΟΟπ ρθηΐθ, 

αὐγϊα ΝΙθιδηα ᾿ἰθαρηθηῃ. οΘῺ ἰδὲ οῖη Μδηρ6]Ὶ δῃ Οὐποϊη δύ ὨΙΘΙ ΒΟΥΤΟὨ] 

ννἷθ ἴῃ ἄθῃ ἡδομδβῖθηῃ ϑδίΖθῃ (τούτων δὲ ---. τούτοισι πᾶσι --.), ἀϊθ. δΔίο 
δίθιη ἢἱσῃΐ ΕΣ βρᾶϊογο Ζαϊμαΐθη ἢ8]0, πιομῦ σὰ νϑυκοηηθη. θυ ατυμπά α16868 

Βίυ ΠΙΒΌΒΟΒ θη ΜΔΏρ6]8 δῦ Ἰηθῖηθ8 ΕΥΔΟΒΊΘΩΒ Θ᾽ Β8ΟΒΠΙΟΠΘΓ: ΟΥΓ ἰθρὺ ἴῃ ΘΓ 

ΘΒ σι ρκοῖῖ, Τ᾿ ὮΥΘΤΘ νΟῺ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ἈπΑΡμϑηρὶρο {πδύβδο 66 ἘΠηΖΘΙ8η- 

ΘΔΌΘΩ ἴῃ ΔΩΡΘΙΏΘΕΒΘΏΘΥ  ΘΙ86 Ζὰ νϑυθὶ μάθῃ. 

ὙΠ, 106, 4. 916 δῖ ἀἴθβο 6110 Ὀοχίρι]ομθ Βοιηθσκαπρ (ζὰ Ζ. 11) 

μδῦ6 1Θἢ Ζὰ νυ ]θαθσμοϊίθῃ ΜΆ]Θη ρΌ]Θθθη, ΟἤμΘ πχϊο ἀοοὶ ἀθ8 Υ ΘγβίδῃΠῖ8868 

γὄ]]ρ ΒΙΘΠΘΥ σὰ ΕΣ ]Θη. ἘΠ τηδρ' ταἱγ ἀδῃθῦ ϑυϊδαθί βθίη, αἴθβ ϑῖπθ Μϑὶ, ννὸ οἷ 

ΓΔ 15Β1]]ρθπ 95 {ΠΥ} 61} 80. Ἰϑιομῦ θίμθῃῃ Μιββυθγϑίδη 155 ϑη βρυίηρ θη Κὔμπηϊθ, 

ΘΠ ΠΒΟ νυ θίρθη σὰ ἄρθῃ. 

ΥΠ, 118, 4 ποῃῃΐ διθίη αἴθ οχίθ ἔτι ζωός ἐών πἰοιύ τηἱῷ ΠΠηγϑομύ ἐὔτ 

4Δ85 νογβύδῃ ἀμ 188 ὩΘὮΓ 818 ΘῊΡ ΘΏΥ]ΣΟΒΑ. 8 πὰ 'π ἀθιηβοίθθη ϑδ[Ζθ 

δΌ ΟΝ. Θἷπθ Βρυδοῦ] 9 ΑΡΒομ θυ] ἢ οὶ βιο ἢ βπάθι: λόγον ποιεῖσθαι, γγο Ηγοάοί 

βοηδῦ μνήμην ποιεῖσθαι χὰ βᾶροῃ ρῥῆθρρί, 80 ᾿ἰθρὺ ἀ16 Αμπμδθτηθ ἡϑῆιθ, ἀ1680 

δηβίδββίρθη Υογίθ βϑῖθῃ οἱ πρθοβοβοῦθθη ὑπᾶ ἀθ5 Οβοβ  Οἢ βο γ ΘΙ ΘΒ ΘΛ Δ 0.0 

ΑὨρΡΆΌ6 τῆς ἦρχε Βόγης β6ὶ νου Θοίμθηι ἀθογθὶ ἔγῖρθη [ω65601, ἄθι 510}. ἅ68 νου- 

Π6Χ ογζϑ ῃ]θ ΤΟΑΘ5 6068 ῬΘΥΒΘΙΒ (6. 107) απὰ ΖυρΊοϊο! οἷμον ἈΠ η] 1 ΟΠ θη, ΑΘΓ 

ἀοοῃ δοῃ νϑυβοβίθάθηθη Ῥθμπαπηρ (ΠΥ, 16) οὐϊμπογίθ, χὰ ἄθῃῃ υὐϑηΐρ ρ6- 

Βοῃϊοκίθῃ 'δίζ θυννθιΐοσί νοσᾶθῃ, ἀθὺ ὑμ}8 6 σύ νὸν Αὑρθη Ἰἰορί. γαπη ΔΌΘΓ 

αἀΘΥ βϑίῃ θυ γϑυϊαϊγσθμαθ Αὐΐοῦ ἀ85 δῃ ἄθῃ δῃα ρϑβογθῦθθη ΠΘΌΘΩ 80]], 

νν 88 ΤΣ αἀ8 Ὑ υβίδῃ 1885 ἸΏ ΘὮΣ 818 ΘΕ ΘΕ] ΟΘῺ ἰδύς, 165 δύ τ ταϊημἀθβίθῃβ 

γγθηΐρ' ὈΘρτ ΠΟ. Ζα ᾿ 

ΠΗ, 187, 12 νἱτὰ ἄθσ ἄθῃ Απουϊβίοβ, ὅ0]η 465 ροσίῃῖδβ, πϑμϑυ ΘΖ οἢ- 

ὨθΘηα6 582 ὃς εἷλε --- πλήρεϊ ἀνδρῶν 818 οἷπ (1 6 τ Υ] ἀββίρ θυ, πούΐϊζϑη ΔΚ ΤΙΡΘΥ 

Ζυϑδῦ' ὈΘΖθιομθί. ῖθϑον Ἐϊηνναπα Κη 516} ΠῸΥ ρόρθη ἄθη [πὴ 8] 468 

ϑδίζθβ τοῦθ πα τη ββίθ, [8118 Οὺ (νγἃ8 τηϑῖηθ Μοίηπηρ πἰομΐ 180) Ὀϑρτ παρ 

γνᾶγθ, βϑίῃθ ΤΊ] ραπρ σὰν ΕΌΪρΟ μᾶῦθ. 16 ΕΟΤ πὶ ἰδ νδ]]ῖρ' διηβίδη 5108: 

5816 δύ δῦϑῃ αἰθ)θηΐρθ, ἴῃ ΘΙ μοΣ Ἡογοάοί ᾿ἢ ΒΟΒ] ΘΒ. ἴῃ ἄθη Τοχί ζὰ 

ΒΘ΄Ζθ} ΡΥ} βϑίῃ τησβδίθ; νγοζὰ ΚϑΏΗ 4180 αἰ Μυςῃτηλββαηρ ἀΐθηθη, ἀ888 6. 

ἴδ νογοσβὺ ἂπὶ πδηᾶ υϑυζθιοῃπϑί μὰ ρ6 Ζὰ 

ΥΠ, 162, 7 ποῃηΐ Ηρθν θη ἀϊθ ϑογίθ τὸ ἐθέλει λέγειν (ιἱ ΕΠΈΖ, 

»ν. 582.--888) ,α1ἴΘ ογκιἄγοπαθ Βδπᾶηοίθ οἰ π θ5 1. 6 5678. 80. δὲ ἄθῃμῃ 
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ΟΥ̓ΘΏΡΑΥ ΠῸῚ οἷη ἰαρϑὰβ τηθιμοσίδθ αἷ6 Αγ ηρ ἀἴθβοὺ [6110 σὰ ΙΧ, 88 

νουϑη δύ πὰ δοιαὶ ἄθῃ ομθῖη ογΖθιρί, 8418 8116 θυ δίθίη ἄθῃ βϑίῃ συ κ 

του ἀϊγοπᾶάθῃ Αὐΐοσ 80] 08ὲ ΕΣ θθθι ἄθῃ [ω08θγ, ἄθσ ἀΐθ γοχίθ οὗτος δὲ ὃ νόος 

τοῦ ῥήματος ἄυγολ ἴθ ἂῃ Εϑηᾶ υϑυζϑίομβηθίθ ῬΉγαβο τὸ ἐθέλει λέγειν Ζὰ 
δ᾽οββίσθῃ ἐγ ρὰΐ Ὀοδαπᾶθῃ μδ΄. Β6ὶ 

ὙΠ, 191 7θάοοι ρὶρὺ 698 Κοὶῃθο ἀθσγαγρο Ζυνοι ἀθα  ρ κοι. ΗΙΘΥ ουΐϑησθῃ 

ΝΡ, ἀδ88 ἀ19 δδϊζθ ὉγβρυηρΊ ἢ δπᾶθυβ πᾶ ὈθβΒῸῦ Ζυβδι ΘΙ. ἱηρθα πὰ 

888 --- ἀ1608 ΜΝ ὶγα τ1}8 ταϊῦ θίηθυ Ζινουβίοης τηϊίρϑίμοὶ!δ, ἀ16 τπη8 ἔρ! ἢ νϑγ- 

ὈΙΒθη ἀδτῆ --- ουβδῦ ἡϑοβίγβρι!ιο; ΗΠ ογοάοί ἀϊθ Ερίβοάθ νοῦ Ατηθίπο κ᾽ 98 

ΘΙ ΘΒΟΒΟΡΘη ππᾶ ΘηΘη Ζυβδιθ  μβ8ηρ σΘ]οοΚοΥί δι. Μ)ιΟῪ 8ῃ- 

ἄογθῃ ὟΥ7ῇ οσΐϑθῃ : ἀθὺ Ηθγδβροθον πάρι οἷμθ [6116 πιο ἴῃ ΒΟ θη Βυν υΠ ΘΓ 

Οτάμυηρ ὑπαὶ ννϑὶββ ἀδέϊν Κοῖὶπμθ ρ᾽ δα ῃδένογο ΕΚ] ἄγαμρ 418 ἀ16 ΑμμΔΒΙΩΘ, 

ἀΔ488 ἀθσ ὙΘΥΆΒΒΟΥ 561} οἰρθηθβ ἯΘΥΚ ἡδοβίγβρ! ἢ νϑγάοσθθα μαι! Ὄγδγιῃ 

ἔγϑι οἢ ἀθν ἐγ 16 ΘΟ γ ϑύθ]]οσ δίῃ 80 11 ΚΊβο θυ ΕΠ ΘΥΊΒΟΥ σθυνθβθῃ βθίῃ 80]], 

α10808 ἰδ [86] Ὀ]ΘΙ δύ ὨΙΘΥ πᾶ δηάθγνϑγίβ Ἀηρθ]ὅβῖ. μη, ννοΒ]ρϑιμουκί, πἰομί 

ἄἀθῃ Μϑδῃρϑὶ οἷποσ Ἰϑίχίθῃ Εθαδοίζου, βοῃθυη θῖῆθ νόχ Αὐΐογ 8610 8 νϑυβοῇ]- 

ἀοίθ Ὑογθδι]ποσημθηρ βοίπθβ Τοχίθϑ τηθὶηΐ ἩρΥΣ δίθίη ὑπ πλββ ΘΓ Σ]ΘΙΏΘΩ ; 

Β16 ύὺ ἀοοῖ 76η6 ΕΡ18046 ϑἱῃϑιῃ Ὀ]Οϑβθῃ νου] ϑυβρθη ΜΑυρὶηδ᾽Ζαβαῦζ 80 ἀη8 110}, 

838 810 ννϑὶῦ ΘΓ δίῃ Ζαν θὶ 818 οἷῃ Ζινθηὶρ νο Αὐβδγθοιζαῃρ' δα ΐνοὶδί ἀπὰ 

ἀυχοῖ Θἰηθῃ --- σοὰ ἀΟΥ ΠΡΟ ΌΌ Ωρ 510) τ ΥΚ 1 Οἢ ΔΟΡΒΘΌΘπάθῃ --- οἱρϑαίὔτω- 

οὶ ρσϑβργθιζίθῃ πὑπᾶὰ ργἄϊθης  ὅβοη ΤῸ ἄθη νογάδομξ θῖηθι, ἔγϑι !οἢ ἀγϑ]ΐθῃ, 

Τα ουροϊδίΐου ψϑοιχαῖ. Τὐπα αἴθθοὺ ΑΥρυνομη νγγὰ 81] γάρ ἀδάθγοι ΘΥμθ- 

110) νϑυβιδγκί, ἀδ88 ἀἰθ Αὐββοποίἀπηρ 468 δύΐάοκοβ θηρ Ζυβδιμτθηρθ 1068 

πΠΟΥ δηθίπᾷπᾶθν στοκί. αδμς ΘΌθηβο νγϑηῖρ νἱχὰ Ηθὺν ϑιθίῃ Ὀθμδαρίθῃ 

0 ]]6, α8838 

Υ1, 198 ἀθν νοὴ ἰππὶ δηβιὔϑβιῖρ ρσοίαμαθπθ Ῥαδυιοὶρια]βαῖς Ποσειδέωνος 

-- νομίζοντες οἷῃθ ΒΑπαΠΟΌΖ 468 Αὐΐογβ 861. Πϑσ Ζυδβδαίζ ἰδῇ ψῸ}] ογϑύ βρᾶϊϑυ 

γο ΑἸΐοῦ πδομρθίγαρθῃς, - ἀἴθ8θ Βρϑιηθυκιμρ Κᾶηπ ΔΟἢ ΘΙ ΠΣ ὈΘΒαρΘΩ 

ΜΌ]1ΘΩ, ἀ888 Ηδθγοάοί βοὶμ ΘΚ τοϊῦ 80 ὈΘ᾽βριθ] ]οβθὰ {{πρϑβοοῖκ τγονλάϊσί 

μδί, ἄδ8ββ νῖγ δῦ βοιχίες παππᾶ Τυε βοίηθ πἱοβὲ ὈΘΒΒΟΙμαθ, βοῃάθυπ ΥΘΥ- 

ΒΟ] θομίοσμαδο Ηδηᾶ θυκθηθθη. θιηω ἄθὺ Ὀγϑομυ]ορίβομβα Αὐβάγαοκ ἐγ 

ΒΡΓΔΟΒνν ατὶρ οἹ]0, ἄθηι Ὀ]θιθὺ πιομίβ ἄρχὶρ 418 ἀΐϊθ Αὐβκαμῆ ἀθγ Αἰμοῖθβα; 

ὯΠ8 ἔΥΘῚΠΘἢ βομϑίης ον Τ]τμβίδηά, 4855 ἄθὺ ΘῈ] ο ΘρΥ  ἀ68 ῬΑΥοΙρ Δ] βαῦχθβ 

οἴῃ Θἰμιρ ΥΙ 586. ὙνΘἴΘΥΘσ ᾿ἰδὺ 818 θϑηθὺ 468 Ηδυρίβαίζθβ (,316 ὑθῃδηῃηΐθῃ ππὰ 

ἸΏΒ ὈΘΗΘΗΗΐ ΠΟΘ Ὠθαΐθ.), Κοίῃθυοὶ κυ βομθῃ ΕἸΩρΥ φὰ γϑομίξογ ρθη (νρ]. 

Κνάρον δέ, 9, 1---2). --- Ζὰ 

ΥΙΙ, 210 πυδομὺ θη οὐἱῦ νυ] θὰ Βοος ἀδγϑαῦ Δ ι θυ ζβϑηη, 858 ΘΓ 

Ἀοχθθ Ὑδἅ0] ἅδον αἴθ {Ππ|0} τ ρ]κοῖῦ ἀθυ ρϑυβίβομθη ΤΥΌΡΡΘη (δῆλον δ᾽ ἐποίευν 

---Ξ ὀλίγοι δὲ ἄνδρες) Ζὰγ , ΒΟ ]Π] ἀουαηρ' 65 τ βΠ]οβθα ΑὨρΥ 8. ἀθυβοὶθθ ἀαγομ 88 

ὩΪΟΠΌ βλησηθῃ Ψ0111. ΑἸ]Θη μθῖβϑῦ 685 ἀΐθβ βοηννουιρκοιῦ Ὠϊηννορυδαχηθῃ, 

ΘΩΩ ΥΪΓ ΔΠΠΘΒΙΏΘΗ, 4888 ἀοΓ Αὐἴογ ἀἰ6 Ῥιηογίθ γνόοἢ}]}] ογϑί βρᾶϊογ οἱῃροειρτ' 

αὶ, (Δ πίσσῃ ΟΡ Θὴ ρϑββθμᾶθυ 5[6116.2 Ιοἢ Καῆη πὰγ πιϑίῃ Ὁ πνθι- 

τηὔρθῃ Θἰμροβίθμθη, ἀ1θβο Βϑιηθυκαμρ ἱγροῃμα οἴμθῃ νουβίβη ] 1 θη ϑΘἴηη ΔΡ- 

Ζυρθν θη; ἀἄθηῃ (80 ὈΘιιθσκὶ ἀ1608 θῖπθ ΜΔ] δυοῖ θεν Τουγηῖθν, ΕἸΧΘγοῖοθΘΒ 

ΟΠ ὔαιθ8. ρϑρ. 140) οοιμμηθπΐ 11 ἃ ρὰ ὀόοβμᾶρρον ἃ Ηότγοαδοϊθ αὰθ οθίίθ δαἀϊ- 

Ὅοη 16 τηοίϊαϊδ θὲ οοῃίγααϊούίϊοη, ἀνθὸ Ἰαϊ- πλᾶπηθ, ο᾽Θϑὺ 66 4᾿}} π᾿ ϑἂϊ ρΡ88 
68 



806 ᾿ αυπιροῦξ. [604] 

ἐϊό βαρθουῖπυ ἀ᾿χρ]ϊαιθτ. 48 Κυιἴϑοῃβο ΗΒ 6], σὰ Ὑγθ ἤθη ὙΨῚΓ 

ἸΤΛΤΏΘΥ ἀϑηη σΥΘΙ͂Θἢ τη ϊβθθη, ΘΠ Οἷπ 8} 516} νοΥ ΓΘ ΠΟΘ ϑ5δ.Ζ ,Δ πἰοδί 

ΘΌΘΗ Ῥδββθῃᾶθσ ϑ'.6116' ϑυβομοιηΐ, ἰδὲ ἀϊθ Τ γα βροβιἐϊ οη; υπᾶ 80 ἀδγ τηδη 

ὍΟὮ] Ὑϑυαίμθη, ἀ888 ἀϊθ Ὀδυβίθ ]ὰὩρ 408 ουο]ρ]οβθη Κϑιηρίθβ ἀθὺ δὶ πᾶ- 

οἤθη {ΠΘΌΘΥΖΘἊΪ ταϊξ ἄθηι ψαμἄουθαῦ ἱδρέογθη Ηβυ οίη ον ατίθομοη ἀθγος 

ΘΌΘΩ ἀΐθβθηῃ ΘΙ ΡΒ 8 ΒΟ μΘ ἢ ΑὙΒΒΡΥᾺΟΙ ΔΌΡΘΒΟΒ]ΟΒΒθη γυσάθ. Απὶ βοἘ] 88 ἀ68 

6. 212 (ἈμτΣ ΘΙ ΡΑΥ νοῦ θη οτγίθῃ: ἀπορέοντος δὲ βασιλέος χτέ.) ἀϊγέϊθ βϑὶῃθ 

ἘΥΒΡΥΪρΡΊ 6 Ψ'16116 ρϑνυσθβθη βοίῃ. (ΠδΖυν Βοθθη ᾿ἰθρθῃ 29 Ζοι]θη ἄογ ϑ(οἱπ᾽- 

Βοῦθηῃ Αὐβρᾶρθ, ἀδ8 ὙΊΘυΔοη6 ἀθθ Ζνν ΒΟ ΘΏΓΑΌΤη68, ἄθῃ ὙΓ 61 ἀ6γ οἰῃχΖίρϑη 

ΔΏΘΥΘα γῸὴ 8 818 πόξπϊρ ογδομίθίοη ΤὐΠωβίθ πῆρ -- ΟΠῚ, 148 --- δῃ- 

ὨΘΗΙΏΘΩ τημβϑίθῃ. Ὀδγὲ τδῃ Πἰουΐῃ οἴπθῃ δαῦ ἀἷθ ΕἸηγΙ οὨὰηρ ἄἀθβ Ασοβο- 

ἴγραβ Ὀοζρ] ἤθη ὙΥΊΠΚ οΥΌ ΠΟ ΚΘη ὃ) 

ὙΠ, 228 Ἰορὶ οπθ Ζνϑιοὶ οἷῃ Τ᾽ οχίθβϑβομδάθη νοσ. Μ|ῷ' ἀθγ ουϊθραηρ 

Ὧθ5 Κδιηρέρ!δίζθβ δ} ἄθῃ ἐγοίθσθῃ Ἐλιη ΥῸΣ θυ Ῥδββθηῃρθ (ἐς τὸ εὐρύτερον 

τοῦ αὐχένος) τηϊιϑϑίθῃ ἀϊθ οι] αβίθ δαῦ Ὀοϊάθῃ οι ἴθῃ γϑοῆβθῃ. ΑἸ] θη υϑηγθηᾷ 

ἀθγ αἰθβοῃιο βομγοῖθοῦ ἄθη ψουρδηρ ἴπὶ ἘΠ ΖΘΙ θη δυο {πα βϑοἢ ]Π1οἢ 8ὸ ἀδΥ- 

5611}, 80 ρ!] Ὁ ἀοοῖ βοίῃθ ἄδγδαῦ μοζὰρ! οηθ 41] ὁ ὰ οἱ πο Βοιηθγκαηρ (ἔπιπτον 

πλήθεϊ πολλοὶ τῶν βαρβάρων) πὰ ἄθπι ϑίπϑηῃ ΤῊ61], ἀπά Ζυγᾶγ ἀθιηθπίρϑη, δαΐ 

γνΘΙΟἤθη ἀΐθβοῖρο 7046: 78}]18 σουϊηροσῦο Απνγοηάθηρ δπᾶ, Ὠᾶ πὰ ΥΘΥΠΘΓ ἴῃ 

ἄθῃ ιογίθῃ πολλοὶ μὲν δὴ --- ὑπ᾽ ἀλλήλων ποῦ γορ ἄθῃ Βαγθδύϑθῃ 416 Κρϑᾶθ 
δῖ, ἀἴ6. ἀμτιἱ το ]ραῦ ἐο]ρθηάθῃ ἦν δὲ λόγος οὐδεὶς τοῦ ἀπολλυμένου 4067 (πῖθ 
ἀϊο Βοστπάπηρ ἅτε γὰρ χτέ, σοὶρε) βίῃ διῇ 416 αὐθοιθη θθΖίθηθη ππᾶ 68 ἢ 

7θάθπι νϑυχαὶ 9] θη [7 υθυρδηρθ ΓΘ}, 8ὸ ψββι βοἢ --- ψῖθ θόῦγθα (βάνυθυβ. 

Ρϑρ. 40) οἰ πβδὴ --- καυτη 8 ἄθιῃ Αἰι868}] οἱπθβ Θϑ ΖΟΉ ΘΒ πυν 6], νύ] ΟΠ 68 αἾΘ56Γ 

ΖΘ ΔΟἤΘη Απέογάθγαηρ αθηΐρθ Ἰοίβϑίθίθ, απὰ ἀ88, ννῖθ (σὺ Βοϑῦθῃ σϑηϑπηΐθ 

ΚΥΙΚΟΙ νου μϑὲ δαί, οὗνγα 4180 ᾿δυίθίθ: (ἔπιπτον δὲ χάρτα πολλοὶ καὶ τῶν 

Ελλήνων). ΐοθ6. Αμπδῆτηθ ου]οᾶϊρὶ 4110 βομνίοσγιρκοιίθη, ἄθηη ἴῃ ἄθιῃ Κα Ὁ- 

᾿Θοίβθνγ 86]: τότε δὲ συμμίσγοντες --- ἔπιπτον χτέ. νογηδρ ἸΘΒ Ἰτϑῖμθ 8016} 6 Ζὰ 

ΟΥ̓] ΙΟΚΘα ; Ὀογοὶϊίβ 4885 Ῥδγοιρ Ὀοζοϊομηϑὶ 84 οἷμθ Ὀοϊάθῃ ΤΉ ΘΙ] θη ρ᾽ 61 Θ᾽ ἢ- 

58 τὴ 6 Ηδῃά]ιηρ, υπᾶ ἰδ 658 ἀοςῃ, 418 οὐ Ηθγοᾶοϊ βδρϑῃ νγ0]1{6: τότε δὲ συμ- 

αἰσγοντες --- ἔπιπτον ἀμφότεροι πλήθεϊ πολλοί, οἷπθ Αὐβάγιοκαυγθίβθ, ἀϊθ ΠῸΓ 
ὑπ| ἀθ8 ὈΘαπθιούθη [ΠΟΥ Πρ65 ΖῸΥ ΕἸ 26] ἀδυβίθ! Πὰπρ' γ1}] 0 ἰπ ἴῃτο 616 

ΘΙ ΠδηοΣ [ο]ροηᾶθῃ Βοδί μα (Π61160 Ζου]ορὶ ψὶγα. (61. ὅποὴ αἴθ Ζυβδιηηθη- 

ΒΘ! Προ η ἄοΥ ἩΘΥδιΒροθου Ζὰ 1, 88 ὑπὰ 88 ΨΙΓ Ζὰ 1, 381 Ὀοιιουκί Π806η.) 

ἰθη 5. τα Πρ ΘΙΠΘΥ ΘΟ γβρ] ἤθη ΑὈΐδϑβαμρ νὸπ Ζ. 10---16 ΔΌΘΓ 

πιο θρὶ πἰοῃῦ ὩῸΥ ὉΏΒΘΙΘΩ ΠΙΠΙΏΘΩΥ ὈΘΓΘΙΪΒ 80 ΟἿ νυν θα θυῃο θη ἘπμννΘῈ- 

ἀσηρθη, βοπάθγῃ ἅθογά]θ8 πόσο θἴπϑθπι ΒΡΘΟῚΘ]] 6, 818 510} Καῦτη ΔΌΖα ΘΙ ΒΘ αθῃ 

Εϊηναγῖ: ποῖ ἅθου 4110 Μδββθὴ ἀμ Δ βο Θ᾽ Ὡ]Π1Οἢ ἰδὲ 68 ἀοοῖ, 888 ἄθσ Ηἰβίο- 

ΚΟΥ ἤθη ἰηἰορτίσοηάθῃ ΤῊ61} οἰμθβ ἀθβδιμτη νου ρΡ)68 --- ἀπ ΖΔΓ Δ ΘΙ ΠΘὴ 

ἨἩδμθραηκίθ βϑίμοσ Οἰθβο  ο ἰβαδυβίθ ] ὰρ! --- οὐδὲ πδοιίγαρ! οι ουδγθι, ΟὐΘΥ 

ΘΏΩ ΘΓ ἰδ βόβοη ἔγίμου Καπηΐθ, ποδί βοίοστὶ ἰπ ἅ10 ΕΖ] πρ' νθυνν 6 

δι! -- ῬοΟΟΘἢ 68 ἰδὲ ηἰομξ ἰηοσ Ἰοϊομί, ἅδον ἀἴθβο Υ1Πκ γα θη ταί 

ΘΙΏΒ[οΥ Μίθῃθ Ζὰ υϑυβϑηάθίη, πὶ 8116 βοηυνουβίθῃ ν]θ]] θοῦ Ζὰ 

ὙΙΙ, 288. Χουχϑβ ὅδϑι ἄθιῃ ἰοάϊθῃ ΤῳΘοπἱ 88 ἄθη Κορῆ ΔΌΒΟΒΙαρθη ὑπ 

ἀροὺ Οθβοβι οι βοβσοῖθοσ Ὀοιηθυκὶ ἄδΖυ, ἀΐθθοσ δὴ θἰπθὰθ [θ᾽ ἤϑιη νθγίθίθ 

ΕὙΘν6] 881 νυ] ἀ6ὺ "ἰδυκβϑίθ Βοννϑὶβ ἀδίϊίν, 4888 ἀθὺ Ῥουβογσκὅμπὶρ Κϑίμθῃ 8ῃ- 



[60 5] ἩἨοχοδοξοίδομβο Βἰαπάϊδη 11. ΞΕ δ. 

ἄργθῃ Μϑηβομθῃ 80 ΒΘ Ὦγ ρϑμδβδὺ πᾶ086. 818 ἄθῃ Πιϑ] ἀθημαίθῃ Ὑυυ μϑἰ αἰρου ἀθΓ 

ΤῊ ΥΩ ]θη. Ὅ7Α8 Καμπ ΜῸΜ] Ὀ6Β80Γ Ζβδιητα ἢ ἅπρθῃ ἢ ὟΝ 611 ΔΌΘΥ πδΟἢ 

δῆλα (ἴῃ ὀῆλά μοι πολλοῖσι μὲν χτξ.) ἄϊθ Ζὰ ϑγναγίθηάθ δου δἰ παπηρβραυθῖκοὶ 

ὧν, νυν οὔδγ ἄρ]. ἔθ ῃ1}, --᾿ 80 8011 --- υἱομύ ϑύνδ ϑἷπθ βοίσῃθ ϑδιβρθίδ θη, 
(Κεϊϊρου δ} δὲ δἰμβομδ] 6) βοηάθυηι «416 Βϑιηλθυκαπρ' ν0}] βράνθυ πϑδομροῆρε 

βϑίῃ! γον, ἄδυ πίοι βοβοπ νοη ἄθγ  ΔΕσμοὶς ͵θποῦ Ηγροίμοβθ ὕβρθγζθιιρι ἰβῖ, 

ννἱγα 516. δα Βόῖομο ατγάπαθ Ηἷπ Δηπθμπηθη ΜΟ]]16η, ἀπᾶ 56] 8ι γ μον Αἀθρί 

ἄδθν 10 ἢγ6 νι ἰχὰ ἄϊθϑθ ἴῆσθ Αηνγθπᾶάπηρ Ὀ1Πρθ Κὔμπθη ϑοίζέ ἀ1686106 ἀοοὶι 

νοϑι8, 4888 Ἡργοᾶοι ἴθμθῃ ϑαΐζ, ἀθσ σϑῃφ πὰ ῥᾺΓ ἰῇ βθίῃθυ ρϑυγομηΐθῃ 

Μδπῖου σοβοιγίθθθη ἰ8ὲ (πολλοῖσι μὲν χαὶ ἄλλοισι τεχμηρίοισι, ἐν δὲ χαὶ τῷδε) 

ὑπ ΘἱΏΘΙ ῥγον βουίβομβθη Βδηποίϊ 80 τυϑηῖρ σ]θῖομ ννῖθ ἰσρϑηᾶ οἷ Καπηβί- 

ΡῬγοάποί βϑίπθη Βοβίοῦ, σὰν Αὐΐηδῆπιθ ἴῃ δβοῖῃ ὕϑυΚ νδ]]ρ' ἔθγιιρ ρϑβίϑι 

ὉΠ4Ὰ πὰγ Θθθη αἴθ ἘΠΠΒΟΙ δ] πρ' ζθποσ ῬΑΥΟΙΚ ΘΙ --- ἱν τὴ ἄββθη ΟὨΪ βΆρΘἢ, ΘΙΠΘΥ 

“ννοῖΐθῃ Εθν βῖοη νου] θη παι! --- Ζα 

ὙΠ, 239 νυν οκοὶῦ 5:00}. Ἡρῖν ϑιθίη ἴῃ οἰπθη ὙΊἀθυβρυθοι, ἄθββθῃ 

Αὐδ]ὄόβαηρ ννἱγ 1π τὴ 56] 8 ἀθου] 886) τὴ ἴϑβθη. Εἰ ἡπᾶθὶ ,ἀδ8 αϑβοβι 6. 

νου Ποιηγᾶϊοβ᾽ Βυϊοβ, Ὑν ] οἢθ5 ἄθη ΤΠ 4] 405 Οδρὶ[618 Ὀ1]αθῖ, ΣΦΙ τ 80 

ΡΆΒΒΘΠΘΥ ππύρυρορυδομί, 8418 ἃ. 8.ἡἁἉ ἡ. Εν οὐμθρὺ δοθῆ ρορθὰ ,(16 

σάλα Ὀορογρδηρβίοσιηθὶ", νϑ]οὴ6 ἄθη ΑὐΒοβηΐϊ δὴ ἀΔ8 ἐγίθπου ΕγΖζβ] 6 δῃ- 

Κηΐρεν τα ἀ16 δ΄ οἱ πρϑὶιθηα ου]δαΐθγο, πἰοῦ ἀθη ταϊμαθβίθῃ ΕΠΏΒΡγ ΘΙ, ΘΌΘη- 

βοννθηΐρ σόρθη ἀδυῖη ΘΗ ]}18]θη 6 ΒρΡΥΘΟΒ]ΠΟΘ οΟὗδθυ βδοῦ]οῆθ ΕΠ ΖΘ] μοἰΐθῃ. 

Πόμποοῦ ψυχά ἀθύβοὶρθθ σὰ ΙΧ, 88 πηΐοῦ ἄἀθη οΝϑομίγβροης,͵. δηρθλ τί. 

γγδγιπι, ὙΠ ββθη ννἱγ ΠΟ; ὍΠ8 ἔγθ Π ἢ ρἹΐ Κυίρϑι᾿β Νδοῆνγϑίδ, αὯ888 2,165 

ΘΆΠΖΘ ΟΔρΡΙ6] οἷ. ἀπροῃδτρθθ ΕἸ ΠΒΟἢ 16,086]. ἰδ, ἔζν νο] ]βίηαρ σοὶ πηρθη 

ἘΠ4Ὰ ρΘβιοῃοσί. 

ΙΧ, 178 5011 νἱϑᾶον Ἠθγοάοῦ ἄθῃ ὅδίζ: οὕτω ὥστε --- ἀπέχεσθαι τῃἷ 80 

δύθοπι Πρ ΘΒΟΒΟΚ ἰηἰογρο]τί οἄθγ, ψὶθ ΗθυΥ ϑίθιη ἀ168 διυβάγοιι υν Ὸ ἢ] Θτϑὺ 

πϑομ γἈ ρ] Οἢ οἱηροβοίζιθ ὨΔΌΘη, 4488 υννὶσ 16 Ερο οὔπθ ῬΥ οἱ ίβθγθβ 818. 8010 86 

ούκϑθῆηθη. θὲ δϑιαΐϊζ ρουτηηῦ 1640 6 ἢ 8180814 ἀθῃ νϑυιϊβϑίθῃ Ὡρϑββοηάθῃ Αἢ- 

ΒΟ] .Ἔπ δ ἀ45 γουοΥρθ θη αθ', Θὴ ΥΥῚΓ 416 ΕἸηΖΘΙ γουβίθ! ρθη ἀθΥ Ρτοο- 

αγὶθ ὑπᾶ ,Αἰ61|166 χὰπὶ ΟἰθβδηιηθρΥΕἕἔ ἀΟΥ ΘὨγθμάθη ΑὙΒΖΘΙ Ομ ρ΄ ΟὝΘΥ 

(16 ἄδγ Ζυβδιηηθηῆϑηρ, 685 ΘΥΠΘ 800) ἀὅογ ,Βοιμερσιηρ ἄοὺ ὨδηΚΌΑΥΚοΙί" 

δυυγοιϊοσῃ. ὈΘΟἢ ννοζὰὶ νἱθ]9 διυῆογίοῦ ὙὟῚΘ τηᾶρ πὰ ρει ἥίθίῃ 5610 8ι ἀϊθ 

516110 ἀρουβοίχθα οι ἀΐθβθηχ Π᾿θηϑίθ θυ (80 ἰδιιΐοῦ βοίῃθ {Π0Ὀουίγαραηρ) 

ἡδοπίθβθη α16 ὈΘ οΙθου ἰῃ ὥρατία ΕὙΘΙμοὶΐ νορ ἰθαθση υπᾶ ἘΥΘ δὶ 2 Ὁθὶ 

ἄθηῃ ὥὅρ: 6] θὰ ποσοῦ ὈΪ5 δι ἀΐθβϑῃ Τὰρ, ἀθυρϑβίδ], ἀ8 58 86 108ὲ ποοὴ ἴῃ ἄθιῃ 

Κτῖορθ.... αἴθ ΤιΚοαξβιηοηίου.... 411οἱπ ὈΘ 6168 νϑυβοποηΐθη. Εἶπ ΕὙοὶ- 

Ποῖ ἀθγ Απἰη ρέμπηρ 4180, ἀϊθ ἄθυ ἀθιυΐίβομθ ὕ]ϑουβθίζου βίο. ἀμ Θάθῃ Κ] 16} 

σοβίδιςοι, 80116 ἄθῃῃ Αὐΐοῦ νϑυνθηγ βθίμ, ἄθυ ρυϊθοῃίβοῃ βοῆγθῦ, ἃ, Ἀ. 
ἴπ ΘἴΏΘΥ βργδοῃθ, 416 νομ 8116Γ ρϑάδῃ βομθῃ Ὑοτιρουθο ἰρ κοῖς ἔγϑίθυ ἰδὲ 818 

ν᾽ 6] οῃς 1646 δηᾶάθγθ!! Ηθτν δοίη Ὀϑιηθυϊί ἐγ ἢ ποῦ: Ἶϑγα, νῖθ νϑυ- 

τηαΐῃϑὺ ννογάθῃ, ἀἴθβοῦ ΑΡβομηϊ  ἀογ ΕΥΖΕΒ]ηρ' Θυϑὲ Ζὰν Ζοὶῤ ἀθβ Κυίθρθβ ρθ- 

ΒΟΒΥΙΘΌΘη, 50 ψἄγθ α16 ρϑῆζθ Αὐΐζαθ]ππρ' ἀογ ἘΣΠσθηγθομίθ, αἰ ἄοοϊ παν ἴτὰ 

Ενθάθῃ ρϑ]ΐθῃ, γϑολὶ 80] 8ᾶτη."  ἃ8 8011] τηᾶπ, ἄβ 65 πίοῃξ 418. δε] ἢ ρΙ], οἴη 

ΘΘΡΉΘΙΒΟΠ68 Αὐρυμηθηΐ Ζὰ ἸρΏοΥ θη, ἀδγϑι ον  ἄθσῃ ὃ ΠΟΘἢ ΟΣ] ππν, 4888 

Ἃ6Γ ΑὐδΌγαΟἢ οἰπθ5 Κυϊθρθϑ πἰοῃξ 1046 ΕἸΠΠΟΥαηρ Δ αϊ6. νοΥ Προ ΠΡΘΠΘ 
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ΕΥΘἀθηβζΖοὶς δαβΖα ]ὅβομ θη ρῆορί, πα 8855 Ἃ(6Υ Κυϊθρβζαυβίδηα βίθιίβ 418 δἱῃθ 

ΖΘ  ὑνυ 1] ρὸ {Ππ|ογγθομαηρ 0 πούιηάϊθη ΕὙΘαΘηΒὈΘΖι θα ηρθὴὴ σΘρο]θῃ 

μὲ. Ζα 

ΙΧ, 88 οπα]ὶοὴ ρσοηϊρσί 68 ρ] οΚΙ Ομ γνγθῖβο, δα Κυσουῦ Ζὰ νϑυννθίβθῃ, 

τηἱῦ ἄθββθῃ Ὑ υνν υ  ΠρΒιτίΠ 6 11 10ἢ νο]] δ ηαϊὶν θυ ἢβθϊ πιηθ. ϑ θ᾽ ἢ 8 ΑἩ- 

ΠΔΏΤΊΘ, 4888 ΟΥ̓ πΙΟ ἢ ἐββαρθηαθ ΝούΖοηκγαπ),, αΘΥ ἀ16 8685 Οδρ 6] δι 8.10, πἰομέ 

ὍΘΙ ἀΘ6Γ δγβίθῃ Ὑοσίθβιι ηρ σΌΒο ΧΙ ΘΟ Ὼ“ 56], ϑυβοῃϑίηῦ αἰ θϑιη 8] Ὑνῖθ ΠΟΥ 88 

οἷπ ΘΌθηδο Ὀθυνθιβ] βου χἷ6 πη Ζα]  ρΊ Ομ ν ΝΟ θη 614, Κϑηη Ἰθηοῦ ΚΙθίη- 

Κτδῖὰ θοσπαιρῦ νὸρ Ηργοᾶοί 86108ι που σοι, 80. τηδρ᾽ ΘΓ ἢ σ'ϑΠΖ ΘΌΘΙ50 

ΟΠ] βορ]θίοῃ ἰπ ἄθη Τοχί, 418 σογουδῦ δὴ ἄθῃ Εδηᾶ σϑβουθθθη δῦ θη (ΘῊῈ 

Ἰοίχζίθγθβθ θ᾽ "5 Μοίηπηρ ἰδ); 18 ἴῃ 80] ἤθη ΕΔ]16 νυγθ, ννῖθ ΜῈ Βοῆοπ οἷη- 

τὴ] ὈΘΙΘΥ ΚΘ τηπββίθῃ, οἷηθ ὩΔΟΒ ρ] ΟΠ 6 ΑἸΒΙ ΘΥΖαηρ' ὑγϑὶῦ ΘΠΘΥ Ζὰ ΟΥ̓ ᾶγίθῃ 

8158. οἴπθ πϑο]ίγάρ!ομο Ηϊηζιβίραιρ. 850. ἀλγέ τδὴ ἀθπμῃ αἾΘΒΟΘΥ ΟΔΏΖΘΗ, 80 

ὉΠΡΘργάπαθέθη 8158 πηθυρὶθθίρθη, θη ῬΥΟΌΊΘτὶ ᾿ὅβθηάθη οὔθ δ οἢ ΠῸῚ σοΥ- 

ΘΙ Δο μάθῃ, ὅοἢ ν᾽ οὶ ρΊςο θη πομῦ Εἰπυνθργβιτηθηάθῃ, ϑοπάθγῃ ἢδαΐξοπᾶάθῃ Ην- 

Ροΐῃθϑθ ρορθῃῖθοῦ ΟΠ] δῃ ἄρῃ αἰΐθη Οὐυπαβαίζ ἀοΥ ΠΟΙ ΘΕΟΣ ΘΥΪΠΠΘΤ: 

Θηὔδ ὩΟῚ Βαπί τη] {᾿0|1|οληάα ργϑϑίθυ θοθβδι ϑίθπι. 

Νβδομίνγασ. 

Ζὰ ΝΠΊ, 19, 1ὅ: Κο Ἰδηρθ πιομέ Φοιηδηᾶ ἄθη Βθννϑὶβ 11ϑέθγί, ἀδ88 χαιρός 

ἴῃ ΔΙΊ. ϑρυϑοθθ σϑηῆδιι 80 ν]8] ψὶθ χρόνος Ὀθαθιίοί, γα τηδῃ βίαι ἕν τε, τῷ 

ἄλλῳ καιρῷ σὰ Ι650η ΠΑΌΘΗ: ἕν τέ τεῳ ἄλλω χαιρῷ. 

Ἡβιθ ἴθ γϑομίζοιρ, Ὀθιηουϊί, ἄδ88. ϑίθίη ἴῃ ἀοΥ ]Ἰοἰζίθῃ ΓΤ ἀδὲ 

φζινοιίθη Ηθεοβ 86. σοῃμηρθηῦ. Αὐδβρᾶρθ (1881) ἄθῃ 5. δ88ὅ ῬΘΒΡΓΟΘΙΘηθη 

ΑΘΠαΘΥ ΧΡ ΒΥΟΥΒΟΙ]δρ χιὶ 11, θὅ, 17 ἘἈ]]Θη σ᾿ ] θβθη Πα, 80 ννξγθῃ τπηϑίῃθ πίθγϑαῦ 

θοζρ] ομθη ΒΘπιθυαπρθη πα υ ]Π]οἢ ππίου ]!ΘΌθη. Εἴη ρ]οιομαγεῖρθβ Ὑ ΘΥΒΘΘἢ 

μαὺ 65 νϑυβοβυ]ᾶθί, 4858 τηϑῖηθ Αθυββουαηρ (ὃ. δὅ38) ἅδον Καί ρου ΒΒ Απηιουκαῃρ 

κι 11, 84 ἔπ. πιομὺ δἰ πὶροστη δὴ τηοαϊβοῖσε ἀπ 16η6 ρου βοῖπο ΕγΚΙ σα, 

νοῃ 11, 86, 8---Ὁ ηϊοῃέ ρου οί ννογάθῃ 1580. 
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